
Har du lässvårigheter och vill ha Verksamhetsberättelsen 2021 i ett annat typsnitt? 
Skriv ett mejl till kommunikation@svenskakyrkansunga.se.

Alla bilder i verksamhetsberättelsen kommer från Svenska Kyrkans Ungas medlemmar om 
inget annat anges.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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ÅRSKRÖNIKA
Hej! Ännu ett år har gått förbi i pandemins spår. När jag skriver denna text har jag varit 
förbundsordförande i 4 månader och ju längre tiden går desto stoltare blir jag över denna fantastiska 
organisation som jag är medlem i. Jag hoppas att du precis som jag också kan känna dig stolt över Svenska 
Kyrkans Unga, som låter barn och unga över hela landet samlas kring att ha dopets som grund och Kristus 
i centrum i allt vi tar oss för och alla vi möter. Något som är fint speciellt då vi är en stor organisation med 
många olika erfarenheter. 

Under året som gått har vi tillsammans prövat många olika metoder för att bedriva verksamhet på nya 
sätt. Allt från ett digitalt riksårsmöte till inspirationsträffar och tycka till om kyrkomötesmotioner på De 
Ungas Kyrkomöte. Det är fantastiskt att se hur mycket vi tillsammans under denna tid lärt oss om digitala 
lösningar!

I samband med Riksårsmötet 2021 fattades ett beslut om att göra ett uttalande om att ställa oss bakom 
att storskalig miljöförstöring det vill säga ”Ekocid” borde vara ett internationellt brott. Efter årsmötets 
uttalande tog det inte lång tid innan biskoparna gjorde ett eget uttalande om Ekocid. Detta är ett 
exempel på ett beslut som vi i Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation ska vara extra stolta över, 
att vi står i framkanten när skapelsen ropar på hjälp och påverkade biskoparna. Ett beslut som visar hur 
Svenska Kyrkans Unga påverkar andra aktörer, något som går hand i hand med vårt påverkansdokument 
där vi har haft en vision om att vi ska vara en skapelsenära barn- och ungdomsorganisation som arbetar 
för en hållbar framtid för hela skapelsen, där vi som medlemmar är medvetna om världens gemensamma 
förvaltaransvar för skapelsen och tar det på allvar. Jag hoppas Svenska Kyrkans Unga kan inspirera andra 
aktörer på liknande sätt även i framtiden.

Året som gått har inte varit lätt med alla restriktioner och det gör mig extremt stolt och glad att få vara 
en del av att skapa och se nya vänskapsband skapas trots detta. I slutet av sommaren lättade 
restriktionerna upp vilket lett till att vi på många håll äntligen kunnat träffas fysiskt igen efter drygt ett 
och ett halvt år av Coronarestriktioner!

Men vi har också upptäckt att det inte är lätt när restriktionerna plötsligt släpper, hur kan vi agera på 
bästa sätt så att alla ska känna sig säkra att komma tillbaka till verksamheten utan att begränsa den? 
Detta är utmaningar som speciellt alla ute i distrikten och lokalavdelningarna har fått kämpa extra med. 
Jag blir så stolt att vara en del av en organisation där jag ser hur alla gör sitt bästa för att tolka dem inte 
alltid helt lätta rekommendationer och restriktioner som kommer. Hur alla ni där ute i distrikten och 
lokalavdelningarna lägger ner själ och hjärta för att bedriva verksamhet 
som känns både givande och säker! 
Det gör mig så tacksam och stolt att få vara del av en fantastisk 
organisation med fantastiska medlemmar! 
Tack för 2021, nu hoppas jag att vi möts igen under 2022!

Fred!

I år ser vår verksamhetsberättelse lite annorlunda ut – det är ett försök till att skapa 
ett dokument som är lättare för alla våra medlemmar att ta till sig, oavsett hur länge de varit medlemmar. 

Har du förslag på hur vi kan göra vår verksamhetsberättelse ännu bättre till nästa år kan du höra av dig till Tova 
eller Cecilia på kansliet. 

Tova Mårtensson 
Förbundsordförande
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DEL 1 
MEDLEMSÅRET

Har du frågor om vårt Medlemskap eller lokalavdelningar? 
Fråga gärna Maria eller Dan, våra medlemshandläggare, så 
kan de hjälpa dig. 
Du hittar deras kontaktuppgifter på sista sidan. 
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MEDLEMSÅRET
Året i Svenska Kyrkans Unga delas in i fyra olika fokusområden. De handlar om förnyelse av medlemskap, 
uppdatering av lokalavdelningens uppgifter på Medlemssidorna, rekrytering av nya medlemmar och 
medlemsrapportering. 

MEDLEMSKAPSFÖRNYELSE
(Januari – februari)
Den som vill vara medlem i Svenska Kyrkans Unga behöver förnya sitt medlemskap varje 
år. Detta är ett krav från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
som vi söker statsbidrag från. Förbundskansliet jobbar med att underlätta och att 
påminna om de olika sätt som medlemmen kan förnya sig på. 

Här hittar du några olika alternativ:
– Varje medlem som har angett sin mejladress på Medlemssidorna får en påminnelse i
början av året om att det är dags att logga in och förnya medlemskapet. I slutet av januari
skickas ett påminnelse-mejl och i oktober skickas ytterligare ett mejl med rubriken ”Vi
saknar dig som medlem”.
– Varje medlem som har angett ett mobilnummer får ett sms. Genom att klicka på länken
i SMS:et kan medlemmen förnya medlemskapet automatiskt i den lokalavdelning där den
var med förra året. Det skickas även påminnelse-SMS i februari och i oktober då rubriken
är ”Vi saknar dig som medlem”.

Medlemmar som inte själva kan förnya sig på Medlemssidorna eller har ett 
mobilnummer angivet kan istället välja följande:

– Medlemmen skriver sin namnteckning på förnyelselistan (som finns på lokalavdelningens
Medlemssidor) och medlemskapet förnyas av den som är registeransvarig i
lokalavdelningen.
– Medlemmen skriver under en talong, som den får med brev, och ge till den som är
registeransvarig i lokalavdelningen eller skicka till förbundskansliet. Det är de medlemmar
som inte har angett e-postadress eller mobilnummer som får brev istället. Dessa skickas i
februari och oktober.
– Medlemmen fyller i en medlemsblankett som lämnas till den som är registeransvarig i
lokalavdelningen.

I mitten av januari fick både distrikt och lokalavdelningar uppgift om hur förnyelsesiffrorna 
låg till. Det gjordes inlägg om förnyelsen i sociala medier.

I år, precis som tidigare år, har det 
skickats brev till de medlemmar som 
inte har registrerat en e-postadress på 
Medlemssidorna. 

Att ha det är en förutsättning för att få 
ut ett nytt lösenord och det i sin tur 
underlättar för att fler ska kunna förnya 
sitt medlemskap på Medlemssidorna.
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Även medlemsbrevet Delande skickas via e-post. 
Under 2021 förändrades SMS-utskicket. Skillnaden från tidigare är att det inte längre går 
att svara på själva SMS:et utan att förnyelse sker genom att mottagaren klickar på en länk 
i SMS:et och förnyar sig där. En annan nyhet är att varje SMS börjar med ”Hej namn!” och 
var och en får en unik länk till sin sida. Det underlättar för familjer som i och med detta 
kan ta emot flera SMS till samma mobilnummer. Det viktiga då är att var och en förnyar 
sig med sitt SMS.
När vi summerade förnyelsen hade 45 procent av förra årets medlemmar förnyat sitt 
medlemskap. Det är det sämsta resultatet någonsin men beror så klart på pandemin.

UPPDATERING AV MEDLEMSSIDORNA
(Mars-april)
Under våren fokuserar Svenska Kyrkans Unga på att följa upp lokalavdelningarnas årsmöten 
och de beslut som togs där. De som har blivit valda till olika uppdrag ska läggas in på 
Medlemssidorna så att rätt person får rätt information och så att den som har blivit utsedd 
till registeransvarig får sin behörighet och kan börja jobba. Om personer har blivit omvalda 
förlängs kopplingarna på Medlemssidorna, annars tas de gamla bort och nya läggs upp. Ju 
tidigare detta görs desto bättre och dessutom är då det mesta klart till 
medlemsrapporteringen. 
Huvudansvaret för att kontakta lokalavdelningarna och ge support ligger på distrikten. Men 
förbundskansliet gjorde utskick till lokalavdelningarna med information om hur de låg till 
och de förtroendevalda som inte förnyat sitt medlemskap fick mejl med en påminnelse om 
att göra det. 
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MEDLEMSREKRYTERING
(Augusti – oktober)
Många som blir nya medlemmar i Svenska Kyrkans Unga blir det på hösten när ett nytt läsår 
börjar, därför genomförs satsningen på rekrytering då. 

Förbundskansliet har tagit fram material som kan underlätta för lokalavdelningen att 
marknadsföra organisationen.
– Informationsfolder för den som vill bli medlem. Det finns fyra olika som vänder sig till
målgrupperna 0-5 år, 6-12 år, 13-19 år och 20+.
– Visitkortet, ”Bli medlem!”, som dels kan lämnas till den som vill bli medlem, men som även
kan användas som en påminnelse om förnyelse av medlemskapet och var medlemmen hittar
Medlemssidorna.

Under pandemin har Svenska Kyrkans 
Unga minskat i medlemsantal. Därför 
fortsatte satsningen på rekrytering 
ända fram till den 31 december 2021. 
För att uppmuntra lokalavdelningarna i 
rekryteringen utlystes en tävling. Den 
lokalavdelning som under perioden 10 
augusti till den 31 december ökade sitt 
medlemsantal mest procentuellt skulle 
få ett musikinstrument.  

När den här texten skrevs var det inte klart 
vilken lokalavdelning som skulle få priset, det 
kommer att redovisas i Kors & Tvärs, som är 
förbundets nyhetsbrev till lokalavdelningarna.

Utöver detta finns ett startpaket för den som vill starta en ny lokalavdelning. Kortet som finns i 
startpaketet berättar om fördelarna med att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga och 
varför barn och unga ska vara medlemmar. Det vänder sig till ideella ledare, anställda i 
församlingen och till kyrkoråd eller motsvarande. Slogan för rekryteringen blev, för sjunde året, 
”Du är viktig här och nu!” Till detta används en bild som består av pusselbitar. I Svenska Kyrkans 
Unga är varje medlem viktig och bidrar med sin pusselbit till helheten.
Förutom bilden fanns även en hel del material att ladda ner från hemsidan. I Materiallagrets 
webbutik fanns det profilprodukter att beställa; barnbody, t-shirt med mera.

Som en del i rekryteringen genomfördes också en Svenska Kyrkans Unga-dag under rubriken 
”Här och nu!”. Lördagen den 5 september uppmanades lokalavdelningar och distrikt att 
marknadsföra Svenska Kyrkans Unga digitalt. 

8



MEDLEMSRAPPORTERING
(Oktober – mars)
När en lokalavdelning har registrerat minst fem medlemmar (0–30 år), en registeransvarig, 
två kontaktpersoner och verksamhet på Medlemssidorna anses den vara aktiv. Det innebär 
att lokalavdelningen får bidrag från förbundet och antalet medlemmar i aktiva 
lokalavdelningar ligger också till grund för hur många ombud som distriktet får skicka till 
Riksårsmötet. 

Under tiden som medlemsrapporteringen pågår förser förbundskansliet distrikten med 
rapporter om hur lokalavdelningarna ligger till för att distrikten ska kunna ta kontakt med 
lokalavdelningarna och hjälpa dem med medlemsrapporteringen. Även förbundskansliets 
personal ringer runt till lokalavdelningarna. De registeransvariga har också fått mejl med 
uppgifter om hur de ligger till. 

Förbundskansliet hade kvällsöppet två kvällar i mars och tre kvällar i december för att 
möjliggöra för ideella att kunna höra av sig och ställa frågor, via telefon eller genom att 
delta i ett digitalt möte.  

Utifrån medlemsrapporteringen gör Svenska Kyrkans Unga en bidragsansökan till MUCF, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ju fler medlemmar och aktiva 
lokalavdelningar som Svenska Kyrkans Unga har, desto större statsbidrag får vi. En del av de 
pengarna betalas ut som lokalavdelningsbidrag, men det ger också möjlighet för organisationen 
att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar, göra material och trycksaker samt att 
förbundskansliet kan fortsätta att vara en resurs för medlemmarna. 
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MEDLEMSFORMER
Från och med 2021 har Svenska Kyrkans Unga två medlemsformer; medlemskap för 0-30 år 
och stödmedlemskap för de över 30 år. Båda medlemskapen är gratis och skillnaden mellan 
medlemskapen är att de som är 0-30 år får rösta i organisationen och har möjlighet att väljas 
till förtroendeuppdrag, vilket de över 30 år inte har. Riksårsmötet 2020 beslutade att ta bort 
det betalande stödmedlemskapet och byta namn på vuxenmedlemskapet till 
stödmedlemskap

Riksårsmötet 2020 fattade också beslut om förändring när det gäller uppgiften om 
könsidentitet på Medlemssidorna vilket slog igenom den 1 januari. Alternativet annat byttes 
ut till annan och det finns även ett fritextfält för den som vill komplettera uppgiften annan. I 
samband med detta ändrades också kvinna till tjej och man till kille för att uppgifterna 
tydligare ska stämma in på målgruppen.

Hur många är vi?
Antalet medlemmar i Svenska Kyrkans Unga under 2021 stannade på 9949 personer. 2020 
var motsvarande siffra 12309 personer. Den här förändringen måste ändå ses som ett bra 
resultat då möjligheterna att bedriva verksamhet och därmed värva medlemmar har hindrats 
av pandemin. En titt på könsfördelningen ger vid handen att 2 av 3 medlemmarna är tjejer. En 
siffra som varit i det närmast konstant de senaste 10 åren. Annan ligger strax under en 
procent. Tabellen nedanför visar könsfördelningen i Svenska Kyrkans Unga under år 2021 
både till antalet och som procentuell andel av det totala antalet medlemmar.

Tjej 6632 66,70%
Kille 3232 32,50%
Annan 85 0,85%
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Åldersspridning sedan starten
1993 startade organisationen och i det övre diagrammet här nedan visas 
medlemsutvecklingen sedan dess. Under 2021 syns åter igen en medlemsminskning och 
troligen är det pandemin som gör det svårt att träffas och därmed värva medlemmar.
Under diagrammet visas de senaste fem åren som siffror i en tabell. 

Samtliga åldersgrupper från 7 år och uppåt minskar. 
Gruppen 0-6 år ligger kvar på oförändrad nivå sedan föregående år. 

Den grupp som minskar mest till antalet är gruppen 16-25 år medan den grupp som minskar 
mest procentuellt är gruppen 10-12 år.
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Hur och när blir medlemmen medlem?
Alla uppgifter om medlemmarna samlas i Medlemssidorna. Här finns både 
kontaktinformation, uppgifter om medlemskapet och hur medlemmen blev medlem. En 
person kan bland annat bli medlem genom att registrera sig själv på Medlemssidorna. Det 
går även att lämna en medlemsblankett till lokalavdelningens registeransvarige som via 
sin administrationsbehörighet kan registrera medlemskapet. Förnyelse av medlemskapet 
kan även ske via SMS, förutom de två tidigare nämnda metoderna.

Året inleddes med ett mejl-utskick till 9200 mottagare som följdes av ett utskick nästan 
en månad senare på ca 5500 mottagare. När höstens verksamheter började dra igång 
skickades ett tredje förnyelsemejl. Totalt förnyade sig 4494 personer genom att fylla i 
medlemsformuläret eller logga in och skapa ett medlemskap via webben. En ökning från 
föregående år trots att årets första förnyelsemejl genererade färre medlemskap än 
föregående år.

En ny funktion för förnyelse-SMS, där en länk behövde klickas på för att Medlemskapet 
skulle förnyas, skickades för första gången till 8797 mottagare. Resultatet var klart 
svagare än tidigare års första utskick. Då både mejl och SMS gav ett svagt resultat i 
kombination med att flera lokalavdelningar signalerade att de hade svårt att ha 
verksamhet ställdes det andra SMS:et in och följdes inte upp med ett nytt SMS-utskick 
förrän under hösten. Vid detta utskick skickades 5192 SMS vilket glädjande nog 
resulterade i ungefär 700 förnyelser.  Totalt blev 3107 personer medlemmar via SMS 
under året.
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STÖD TILL DISTRIKTEN
Mycket stöd sker via telefon och 
mejl. Då såväl förbund som distrikt 
har haft behov av att mötas digitalt 
de senaste åren har förbundet blivit 
medlemmar i föreningen VoteIT som 
är ett system för att hålla möten på 
internet där deltagarna har 
möjlighet att skriva förslag och 
rösta. 2021 valde mer än hälften av 
distrikten att använda VoteIT under 
sina distriktsårsmöten.

Till några distrikt har 
förbundskansliet tagit fram statistik, 
bland annat för ansökan om 
landstings-/regionbidrag.

Förbundskansliet stöttar distrikten 
på många olika sätt men mycket 
utav detta omnämns under andra 
rubriker i verksamhetsberättelsen. 
Förbundsstyrelsens ledamöter har 
haft kontakt med sina 
kontaktdistrikt och funnits till hands 
för att stödja distrikten i arbetet när 
det har efterfrågats. Alla distrikt blev 
erbjudna närvaro av deras 
kontaktperson i förbundsstyrelsen 
vid distriktsårsmötet. 

Konsulentsamling

Varje år bjuder förbundskansliet in alla anställda som arbetar med Svenska Kyrkans 
Ungas distrikt till konsulentsamling, vår och höst. 2021 genomfördes båda träffarna 
digitalt.

Det här stod på programmet i februari
• Psykisk hälsa för ledare och unga. Ett pass med Christel Lynch och Lotta Jernström från
Folkhälsomyndigheten.
• Kyrkovalet 2021.
• Presentation av Svenska kyrkans fasteaktion.
• Medlemsstatistik från 2020.
• Presentation av Jesusprojektet.
• Diskussion om hur pandemin påverkat Svenska Kyrkans Unga.
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En nyhet för 2021 var att erbjuda ett pass bara för kaplanerna (prästerna), för att ge dem 
möjlighet att diskutera gemensamma frågor. Några kaplaner deltog hela samlingen och 
några var med på bara det passet. 
20 personer från 13 distrikt deltog i februari och 21 personer från 12 distrikt deltog i 
september. 

Introduktion för nyanställda
Utöver ovan nämnda träffar har också nyanställda konsulenter bjudits in till en 
introduktionsdag för att få information om Svenska Kyrkans Unga och vad som är på gång. 
En person har genomgått introduktion.

Distriktsutskick
Löpande under året har distriktsutskick gjorts från förbundet till distrikten. Det är mejl till 
anställda och distriktsordföranden med information som förbundet tycker är viktig att 
sprida. Det kan handla om medlemsårets fokusområden, inbjudningar till arrangemang och 
utbildningar samt förbundsstyrelseprotokoll med mera.  

Det här stod på programmet i september

• Tova Mårtensson, ny förbundsordförande och Viktor Joelsson, ny vice förbundsordförande
presenterade sig.
• HBTQI i Västerås stift och distrikt. Cecilia Redner, stiftsadjunkt i Västerås stift berättade
hur de jobbar med detta.
• Presentation av Resursbanken, en plattform på nätet för alla i Svenska kyrkan att hämta
inspiration ifrån när det gäller material, övningar med mera. Maria Wingård, Kyrkokansliet.
• Medborgerligt engagemang. En presentation av en studie som visar hur människor
engagerar sig i föreningar och utför ideellt arbete. Johan von Essen, forskare och professor i
livsåskådningsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
• Presentation av julinsamlingen.
• Genomgång av besluten från Riksårsmötet.
• Kort genomgång av medlemsrapporteringen för 2021 och information inför
lokalavdelningarnas årsmöten nästa år.
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NYA LOKALAVDELNINGAR
Under 2021 välkomnades följande lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga:

Skara distrikt
Svenska Kyrkans Unga Essunga 
Svenska Kyrkans Unga Varaschlätta 

Västerås distrikt
Svenska Kyrkans Unga Falun

Växjö distrikt
Svenska Kyrkans Unga Nässjö pastorat

Under året blev fyra lokalavdelningar vilande och 
nio uteslöts på grund av att de inte varit aktiva 
under de senaste två åren. 

Stöd till lokalavdelningar
Under 2021 fick flera lokalavdelningar hitta nya sätt att ha årsmöte. Några valde att ha 
det ute, andra träffades digitalt. Förbundskansliet har stöttat genom att ge tips på nya 
former, informera om olika digitala verktyg och rustat förtroendevalda och anställda, 
bland annat genom att bjuda in till en inspirationsträff med tema årsmöte.

Riksårsmötet 2020 fattade beslut om att anta nya stadgar vilket gjorde att alla 
lokalavdelningar på sina årsmöten 2021 behövde ändra sina stadgar. § 1-3 i stadgarna 
är samma för lokalavdelning, distrikt och förbund och kan bara ändras efter beslut på 
Riksårsmötet. Förbundet tog fram ett förslag till proposition som lokalavdelningarna 
kunde använda vid sina årsmöten. 

DO-träffar
Under 2021 har två DO- samlingar arrangerats digitalt 
genom Zoom, den 22-23 maj respektive den 16 oktober som 
hölls i samband med rikshelgen. 

DO- samling är en fortbildningsplattform som är till för 
alla distriktsordförande och vice distriktsordförande runt 
om i landet. Träffarna rör saker som: delande av 
erfarenheter, samtal kring det som händer i distrikten samt 
diskutera aktuella frågor som rör Svenska Kyrkans Unga. 
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ARBETSGRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE 

GLOBALA ARBETSGRUPPEN

ARBETSGRUPPEN FÖR TRO OCH IDENTITET

I år väljer vi att dela upp informationen från våra arbetsgrupper på ett 
annat sätt än tidigare år. Förhoppningen är att du som läsare lättare ska 
förstå vem som gjort vad under året - utan att behöva veta allt om 
organisationen sen innan.

I slutet av denna del finns dessutom en text om vår Strategigrupp som 
arbetar för att Svenska Kyrkans Unga på lång sikt ska fortsätta vara en 
stark organisation som barn och unga ska känna till. 

Text: Kerstin Fagerlind

Text: Hanna Soldal

Text: Oskar Skäremo

DEMOKRATIGRUPPEN 

Text: Christian Olsmalm

DEL 2 - VÅRA ARBETSGRUPPER
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ARBETSGRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE 2021 BESTOD AV

• Kristin Westlund, Västerås distrikt
• Linda Alvin, Uppsala distrikt (Sammankallande) (våren)
• Emmelie Ankarschiöld, Uppsala distrikt (våren)
• Beata Gustavsson, förbundsstyrelsens kontaktperson (våren)
• Daniel Andersson, förbundsstyrelsens kontaktperson (hösten)
• Kerstin Fagerlind, kanslichef, förbundskansliets kontaktperson

Arbetsgruppen arbetar med HBTQ-, genus- och jämställdhetsfrågor och 
arbetar normmedvetet för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en öppen 
och inkluderande gemenskap. Under året har arbetsgruppen haft två 
möten varav båda varit digitala. 

Arbetet som Normgruppen deltagit i efter ett riksårsmötesbeslut från 
2020 om benämning av könsidentitet avslutades under våren 2021. 

I rapporten berättar beredningsgruppen att ändring av benämning av 
könstillhörighet gjordes till den 1 januari 2021 då också ett fritextfält lades 
till för alla medlemmar som väljer ”annan” till könstillhörighet. En enkät 
sändes också ut till 100 stycken av de medlemmar som under 2020 och 
2021 angivit ”annan” vid könstillhörighet. I stora drag visade svaren att en 
övervägande del av de svarande känner sig mycket glada över att denna 
fråga uppmärksammades. Flera tycker att det sättet som medlemmar kan 
benämna sig när de blir medlemmar nu är bra. En önskan som fördes fram 
av flera var att kunna välja även ”ickebinär”, medan andra var nöjda med 
att kunna lägga till det i fritextfältet. Rapporten överlämnades till 
förbundsstyrelsen vid marssammanträdet 2021.

Arbetsgruppen för normmedvetet arbete arbetar nu för att ta 
emot fler medlemmar. Tycker du att någon av dessa frågor är 
värda att arbeta mer för hör av er till förbundsordförande Tova 
eller Daniel som är styrelserepresentant i gruppen. 

Varmt välkommen till Normgruppen!
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GLOBALA ARBETSGRUPPEN BESTOD 2021 AV

• Cajsa Hedström, Lunds distrikt, sammankallande
• Paulina Johansson, Lunds distrikt
• Emma Bäckström, Lunds distrikt
• Edvin Svantesson, Uppsala distrikt
• Jorunn Hellman, Uppsala distrikt
• Hanna Soldal, samordnare för globala påverkansfrågor, förbundskansliets     
kontaktperson
• Solveig Redner, förbundsstyrelsens kontaktperson (hösten)
• Daniel Andersson, förbundsstyrelsens kontaktperson (våren)
• Erik Bohm, Västerås distrikt (våren)
• Louise Andersson, Linköpings distrikt (våren)
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Globala arbetsgruppen består av ideella och arbetar med att sprida kunskap och 
engagemang för de globala frågorna inom och utanför Svenska Kyrkans Unga. 
Samordnaren för Globala påverkansfrågor sitter också med i arbetsgruppen. 
Under 2021 har arbetsgruppen haft digitala möten ungefär en gång i månaden, 
samt en fysisk träff på förbundskansliet i Uppsala i oktober. Arbetsgruppen deltog 
även vid Riksårsmötet med en filmad hälsning och genomförde en workshop under 
Rikshelgen.

Utbildning
Under våren 2021 bjöd Globala arbetsgruppen in Svenska Kyrkans 
Ungas medlemmar till en studiecirkel om ickevåld. Studiecirkeln 
bestod av tre digitala träffar, varav en behandlade kristet ickevåld särskilt. Edvin 
Svantesson ur Globala arbetsgruppen genomförde ett 
fristående föredrag om ekoteologi under våren. Detta riktade sig specifikt till 
Ageravolontärerna. Du kan läsa mer om Agera under del 4.

Materialframställning
Under våren 2021 slutfördes arbetet med 
”Globala andaktsboken – Godhet har makt över 
ondskan”. Andaktsboken trycktes upp i 1000 
exemplar och lanserades i samband med 
Globala arbetsgruppens träff i oktober. 
Förhoppningen är att andaktsboken ska fungera 
som en resurs för Svenska Kyrkans Ungas 
medlemmar och andra unga kristna i Sverige. 
Medlemmar i Globala arbetsgruppen bidrog till 
framtagandet av särskilda barn- och 
ungdomsledarmaterial till Act Svenska kyrkans 
kampanjer.
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- Matilda Hellgren (sammankallande)

- Nicole Ridegård (representant från förbundsstyrelsen - hösten)

- Simon Wiebe (representant från förbundsstyrelsen - våren)

- Johanna Nilsson

- Oskar Skäremo (förbundskansliets kontaktperson - hösten)
- Penny Sjögren (från november)

- Robin Nord (våren)

- Samuel Gabrielsäther

Gruppen har under 2021 haft en fysisk träff på plats i Uppsala under november 
månad, där inspelning av podden ”Tror du?” inför 2022 pågick. Utöver det har det 
varit möten via videosamtal samt poddinspelning på distans en gång i månaden. 
Varje möte inleds och avslutas med bön för bland annat Svenska Kyrkans Ungas 
medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och för förbundet.

Under Riksårsmötet så höll arbetsgruppen i bön och gudstjänst samt höll i en 
liveinspelning av ”Tror Du?” där medlemmar fick möjlighet att flika in med tankar 
och frågor. Under Rikshelgen fick medlemmar även tillfälle att gå en workshop i 
form av ett Taizé-insprierat samtal kring att ledas av Jesus. Inför De Ungas 
Kyrkomöte så fick arbetsgruppen förmånen att hjälpa till att tänka och formulera 
ett utkast till två motioner. Arbetsgruppen har även aktivt publicerat innehåll på 
sitt Instagram-konto, följ det gärna på @SvKUngaTro

BIBELN PÅ VÅRA ARRANGEMANG
Arbetsgruppen för kristen tro och identitet arbetade under året fram ett 
bibelstudium vid namn Jesus och Kvinnorna som lanserades under Riksårsmötet. 
På förbundskansliet lästes det bibeltexter vid morgonbönen. Alla 
förbundsstyrelsens möten, distriktsordförande-samlingar och konsulentsamlingar 
har också innehållit bibelläsningar i olika former.
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• Sofia Sköld, Linköping distrikt  (sammankallande)

• Lucas Sevelin, Västerås distrikt

• Sara Granskär, Luleå distrikt

• Filip Ljungström, Västersås distrikt

• Olivia Lundegårdh, Uppsala distrikt,

• Oskar Bailar Edholm, Strängnäs distrikt

• Sofia Carlsson (förbundsstyrelsens kontaktperson)
• Rebecca Lundberg (förbundskansliet)

Riksårsmötet 2021 (RÅM)
Under våren jobbade arbetsgruppen främst med förberedelser inför Riksårsmötet. 
Demokratigruppen tog fram förslag till föredragningslista, sammanträdesordning 
samt ordlista. En stor del av gruppens arbete till årsmötet var årsmötesskolan. 
Demokratigruppen rekryterade också fyra demokraticoacher till Riksårsmötet 
2021. Coacherna kunde kontaktas av deltagare på flera olika sätt och hade i 
uppgift att vara stöd till deltagarna samt svara på deras frågor under 
förhandlingarna. 

De ungas kyrkomöte 2021 (DUK) 
Vi fick i uppdrag av förbundsstyrelsen att inför årets digitala representantskap 
läsa igenom och kommentera tre inkomna motioner till kyrkomötet. 

Under våren 2021

Under hösten 2021

• Oskar Bailar Edholm, Strängnäs distrikt (sammankallande)

• Olivia Lundegårdh, Uppsala distrikt

• Clara Olsson, Lunds distrikt

• Victor Månsson, Västerås distrikt

• Filip Ljungström, Västers distrikt

• Alexander Olsson (förbundsstyrelsens kontaktperson)

• Christian Olsmalm (förbundskansliet)
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Filmer
Under året har demokratigruppen jobbat 
med att ta fram nya animerade kortfilmer 
om demokrati och på samma gång 
uppdaterat de gamla filmerna. En film har 
tagits bort i väntan på att ljudspåret ska 
korrigeras, tre filmer har fått en grafisk 
uppdatering och två nya filmer har 
producerats. Flera filmer är på gång.
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Presidiepool
Presidiepoolen är en lista som 
demokratigruppen tillhandahåller med 
personer som kan tänka sig att ställa upp som 
ordförande eller sekreterare i ett presidie på 
distriktsårsmöten runt om i landet genom 
presidiepoolen.

Demokratigruppen har precis som tidigare år 
fortsatt försöka rekrytera medlemmar till 
presidiepoolen under de arrangemang vi 
deltagit på.

Demokratiutbildning
Demokratigruppen har även haft en representant i beredningsgruppen för 
den kommande demokratiutbildningen.



Strategiarbete för Svenska Kyrkans Ungas långsiktiga utveckling

Svenska Kyrkans Unga har under 2021 tappat medlemmar jämfört med tidigare år. Visst 
kan vi till viss del skylla på pandemin och att det har varit svårt att rekrytera nya 
medlemmar när det inte funnits någon verksamhet att erbjuda.

Problemet är dock större än så. Vi har under de senaste tiden sett antalet aktiva 
lokalavdelningar minskat i antal för varje år. Något måste göras! Förbundsstyrelsen 
fattade under våren 2021 ett beslut att tillsätta en strategigrupp som ska arbeta för att 
vända denna negativa trend inom en femårsperiod.

Förbundsordförande fick i uppgift att tillsätta medlemmar och de som ingått i gruppen 
har varit 

Jakob Schwarz, (vårterminen)
Tova Mårtensson
Daniel Andersson
Kerstin Fagerlind
samt tillkommande under hösten Viktor Joelsson och Maria Ekstedt

Strategigruppen har tagit fram en hel del mål som de presenterat för förbundskansliet 
och förbundsstyrelsen vilka diskuterade målen under en kväll i augusti. Strategigruppen 
sammanställde sen det materialet och presenterade detta för förbundsstyrelsen under 
novembermötet. Förbundsstyrelsen antog strategigruppens förslag och nu återstår det 
att arbeta för att uppfylla målen.

Vi behöver tillsammans arbeta för att hålla lokalavdelningarna aktiva med bra och 
relevant verksamhet för medlemmarna. Dessutom är det viktigt att dokumentera vad vi 
gör! 

Förbundskanslipersonalen finns för att ni ska kunna ställa frågor och få hjälp. Hör av er 
till oss!
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DEL 3
VÅR KOMMUNIKATION, 

VÅRA ARRAGEMANG OCH VÅRT 
ENGAGEMANG
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24. KOMMUNIKATION
24. Hemsidan och sociala medier
24. Medlemsutskick och nyhetsbrev
25. WEBBUTIK
26. PRESS OCH DEBATT
26. Ecocid
26. Fasteaktionen
26. Nätverket för ett hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan
27. VÅRA ARRANGEMANG
27. Riksårsmötet
27. Rikshelgen
28. KYRKOVALET
28. PÅVERKANSARBETE
28. Klimatkonsekvensanalys
29. Kyrkomötet
29. Svenska kyrkans ursäkt till samerna
29. Kollektkampanjen



Medlemsutskicket Delande
Efter beslut på Riksårsmötet 2020 att enbart skicka ut vårt medlemsbrev som e-post har 
vi fortsatt med utskick i samma omfattning, 4 gånger/år. Delande finns för två olika 
åldersgrupper; 0-12 år och 13+. Under 2021 har kansliet försökt skapa en smidig övergång 
och samtidigt försökt påminna våra medlemmar om att de måste ha en korrekt e-post på 
Medlemssidorna för att få våra utskick. 

Nyhetsbrev (På Gång/Kors & Tvärs) 
På Gång och Lokalavdelningsutskicket har delats ut 3 gånger under 2021, alla i samband 
med en kollektkampanj. Kors&Tvärs har skickats första torsdagen varje månad (förutom 
Juli) till register och lokalavdelnings-ansvariga. 

KOMMUNIKATION

Hemsidan 
Under 2021 har arbetet med hemsidan fortsatt i samarbete med Wasabi Web. Dokument 
uppdateras löpande precis som övrigt innehåll. Under hösten 2021 har även de distrikt 
som meddelat intresse i att ligga med under Wasabi Web:s lösning blivit inkluderade i 
arbetet. 

Sociala medier
Hösten 2021 fick vi äntligen tillbaka vårt Facebook-konto som varit borttaget sen hösten 
2020. Vi har inte fått någon förklaring på varför vår sida togs bort eller varför den sen 
kom tillbaka. Det positiva var att alla gamla inlägg och alla följare automatiskt kom med 
tillbaka.

På Facebook har vi hösten/vintern 2021 5300 följare och når ut till ungefär 400- 1000 
individer med våra inlägg. Då vi inte har någon statistik för det förlorade året kan vi inte 
göra någon korrekt jämförelse under denna period.

Vårt Instagram-konto har använts flitigt, både för veckans bön men också för det varit 
vårt enklaste sätt att nå ut, speciellt under den period då Facebook inte gick att nå. 
I skrivande stund har vi 2850 följare. 

Twitter-kontot har börjat användas igen, 
främst för att dela vidare information från både Svenska 
kyrkan och våra kollegor på ACT men också i ett försök att 
nå ut till en äldre publik med barn.

Kommunikationen på Twitter är ofta kortare än den på 
Instagram och Facebook och är i nuläget inte den mest 
prioriterade kanalen för att nå befintliga medlemmar utan 
mer för att Svenska Kyrkans Unga ska synas i både 
samhällsdebatter och kyrkliga sammanhang. 
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SKU Tjörn
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WEBBUTIK 
I webbutiken finns Svenska Kyrkans Ungas 
profilprodukter. Här fanns under 2021  kåsor, t-shirts, 
pennor och ballonger och mycket mer till försäljning.
Under året har vi fått in några nya snygga produkter 
och fler kommer, håll utkik!

Beställningar görs på
webshop.svenskakyrkansunga.se. Vid framtagning av 
produkter till webshopen tar vi hänsyn till och strävar 
efter att uppfylla Svenska Kyrkans Ungas miljö-, 
inköp- och upphandlingspolicy.



PRESS OCH DEBATT 
Tova Mårtensson skrev debattsvar i Kyrkans Tidning direkt efter Riksårsmötet 2021. 
Jonas Ek, journalist på Kyrkans Tidning, tyckte att alla konfirmander automatiskt 
skulle bli medlemmar i Svenska Kyrkans Unga. Tova svarade detta och fick även 
gehör från några distriktskonsulenter i ett annat inlägg har vilket presenterades. 

Ekocid
Riksårsmötet 2021 beslutade att Svenska Kyrkans Unga ska ställa sig bakom kraven 
på att ekocid (storskalig miljöförstöring) ska klassas som ett internationellt brott. 
Globala samordnaren, Hanna Soldal, medverkade på den interreligiösa lanseringen av 
initiativet Faith for Ecocide Law, som genomfördes på Sigtunastiftelsen i september 
och som nådde 300 deltagare från 50 olika länder. I oktober meddelade Svenska 
kyrkans biskopar att även de ställer sig bakom en ekocidlagstiftning. Globala 
arbetsgruppen planerar att ta fram ett underlag som förklarar ekocidfrågan för 
Svenska Kyrkans Ungas medlemmar.

Nätverket för ett hållbart skogsbruk i 
Svenska kyrkan

I november 2021 beslutade 
förbundsstyrelsen om att ställa sig 
bakom uppropet från Nätverket för ett 
hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan. 
Med anledning av detta spreds 
information om uppropet i Svenska 
Kyrkans Ungas kommunikationskanaler 
och medlemmarna uppmanades att 
skriva på namninsamlingen och att 
medverka i nätverkets manifestation 
utanför Kyrkomötet i Uppsala. 

Fasteaktionen
Hanna Soldal och Jorunn Hellman skrev tillsammans med Svenska Kyrkans Ungas 
dåvarande förbundsordförande Jakob Schwarz en debattartikel, som publicerades i 
tidningen Dagen den 17 mars under rubriken ”Barn och ungas rättigheter kränks i 
spåren av pandemin”. Artikeln skrevs med anledning Act Svenska kyrkans 
fasteaktion. 
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VÅRA ARRANGEMANG

Riksårsmötet    2021
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte 2021 arrangerades 5-7 augusti på många platser 
över hela landet, det var den andra gången som Riksårsmötet var helt digitalt och sändes 
via de digitala mötesplattformarna ZOOM och VoteIT. 

Projektgruppen bestod av
Rebecca Lundberg (förbundskansliet) 
Kerstin Fagerlind (förbundskansliet)
Tova Mårtensson (förbundsstyrelsen)

Totalt deltog 140 ombud från 12 distrikt. 
Hälsningar från olika personer var inspelade och 
spelades upp på ZOOM-mötet. 
Du hittar alla beslut och handlingar från 
Riksårsmötet 2021 på hemsidan!

Rikshelgen 2021
Efter att Rikshelgen hållits den tredje helgen i oktober sen mer än tio år tillbaka beslutade 
förbundsstyrelsen 2019 att ta en paus och bestämde i stället att mötesformen skulle 
utvärderas. 

Arbetet med att utvärdera Rikshelgen har fortsatt under 2020.
Under 2021 genomfördes en begränsad digital rikshelg med anledning av 
Coronapandemin.
Den digitala Rikshelgen öppnades första gången upp för alla lokalavdelningar att delta 
från distrikten. Deltagarna fick delta i workshops, lyssna på föreläsning och gå en 
pilgrimsvandring.  
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Kyrkovalet  2021
Under året har Svenska Kyrkans Unga haft ett kyrkovalsprojekt. Vi har haft en hashtag 
där medlemmar har delat inlägg på sociala medier kopplade till kyrkovalet, 
#deungasval. Under året bjöd f.d. förbundsordförande Jakob Schwarz in alla nationella 
nomineringsgrupper i kyrkomötet till ett samtal som sändes via Svenska Kyrkans Ungas 
Instagram, @svkyrkansunga. Det var sex stycken av de nationella nomineringsgrupperna 
som valde att delta i dessa Instagram live-samtal. 

De sista sex veckorna fram till kyrkovalet delades, varje fredag fram till valdagen, endast 
inlägg kopplade till kyrkovalet  på våra sociala medier. Den 7 september höll Svenska 
Kyrkans Unga tillsammans med Studieförbundet Sensus ett digitalt panelsamtal om 
kyrkovalet ”Använd din röst”. Detta samtal riktade sig till förstagångsväljare och alla 
andra som ville lära sig mer om kyrkoval och modererades av Anna Vikman, folkbildare 
och engagerad i Kristna Fredsrörelsen. 

Under samtalet var förbundsordförande Tova Mårtensson tillsammans med Jiang 
Millington, kommunikatör vid Valkansliet och talesperson för kyrkovalet, delaktiga och 
pratade om kyrkoval. Viktor Joelsson, vice förbundsordförande och Tova Mårtensson,
förbundsordförande höll under året ett inledningstal på fältbiologernas kyrkovalsdebatt 
som livesändes via Fältbiologernas Facebook där ca 1 000 personer deltog i realtid. 

PÅVERKANSARBETE
Klimatkonsekvensanalys
Riksårsmötet 2020 beslutade om att Svenska Kyrkans Unga ska verka för att Svenska kyrkan 
ska införa en klimatkonsekvensanalys. Till följd av detta beslut tog Globala arbetsgruppen 
under våren 2021 fram ett faktaunderlag med argument kring varför Svenska kyrkan bör 
använda sig av klimatkonsekvensanalys i sina beslutsprocesser. 
Detta underlag skickades sedan ut till en utvald grupp kyrkomötesledamöter, alla med 
nuvarande eller tidigare koppling till Svenska Kyrkans Unga, samt Svenska kyrkans biskopar. 
I utskicken ingick även ett följebrev med en uppmuntran till den kontaktade personen om 
att lägga en motion på temat till Kyrkomötet. Påverkansarbetet resulterade i en inskickad 
motion till Kyrkomötet, skriven av representanter för nomineringsgruppen Öppen Kyrka. 
Motionen avslogs tyvärr av Kyrkomötet i november 2021.

28



Kyrkomötet 2021
Svenska Kyrkans Unga närvarade digitalt under kyrkomötets andra session. Under 
kyrkomötets öppnande framförde förbundsordförande Tova Mårtensson en 
hälsning från hela organisationen till kyrkomötet. Under båda sessionerna hade Svenska 
Kyrkans Unga en utställningsmonter digitalt där en medlem hade spelat in 
en film om hur den upplever kyrkomötet och hur de känns att få författa 
motionssvar till kyrkomötesmotioner under De Ungas Kyrkomöte. I 
utställningsmontern fanns det även en film från förbundsstyrelsen som berättade 
om De Ungas Kyrkomöte och motionssvaren. 

Svenska kyrkans ursäkt till samerna
I samband med kyrkomötets andra session hölls en högtidsgudstjänst i Uppsala 
domkyrka. Under Gudstjänsten bad Svenska kyrkan offentligt om ursäkt för de 
övergrepp som Svenska kyrkan begått mot samerna under historien. 
En av de officiella ursäkterna gjordes i Uppsala domkyrka den 24 november och är ett 
steg i en lång försoningsprocess. 

Under högtidsgudstjänsten närvarade förbundsordförande Tova Mårtensson tillsammans 
med ett flertal medlemmar från olika distrikt. 

Kollektkampanjen 2021
Svenska Kyrkans Unga hade under 2021 fyra olika rikskollekter, två med andra 
organisationer och två helt själva. Fotograf var Magnus Aronson.
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DEL 4  
VÅRT NÄTVERK OCH VÅR 

OMGIVNING
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31. AGERA
32. Klimatkampanjen
33. Julinsamlingen
34. Kyrkliga utbildningar
34. Ideellt forum
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35. ACT
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36. LSU
37. ECOPAT Sverige
37. Hela människan
37. Svenska FN-förbunder
37. Svenska kyrkans internationella råd
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38. Nätverket för barnkonventionen
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39. Berling media
39. FARITRAIDE och rättvis handel
40. Sigtuna folkhögskola
40. Sveriges kristna ungdomsråd
40. Sveriges kristna råd
40. Sensus studieförbund



AGERA
Tillsammans med Act Svenska kyrkan driver Svenska Kyrkans Unga nätverket 
Ageravolontärerna, ett nationellt program för unga i åldrarna 16-30 år som vill lära sig mer 
om globala rättvisefrågor och få metoder och verktyg för att agera lokalt för en mer rättvis 
värld. Ageravolontärerna samordnas av Hanna Soldal från Svenska Kyrkans Unga och Maya 
Skagegård från Act Svenska kyrkan.

På grund av coronapandemin blev merparten av årets fortutbildningar och aktiviteter 
digitala. I januari genomfördes en digital kickoff med fokus på kreativ aktivism, i februari 
bjöds Ageravolontärerna in till en digital fortbildning på tema hållbart bistånd-hållbart 
engagemang och i april skedde en workshop där Ageravolontärerna fick tycka till om arbetet 
med tematiska fokusgrupper som planeras fortsätta under 2022. I maj anordnades ett 
digitalt möte mellan biståndsminister Per Olsson Fridh och Act Svenska kyrkans engagerade 
där Ageravolontärerna var de som ställde frågorna. 

Då restriktionerna och rekommendationerna lättades under hösten besökte 
Ageravolontärernas samordnare lokalgrupperna i Linköping, Lund och Nyköping. Till dessa 
träffar bjöds även Svenska Kyrkans Ungas stiftskonsuleter samt stiftets internationella 
samordnare in för att bidra till ett stärkt samarbete mellan dem och lokalgrupperna. 

I november genomfördes den första fysiska utbildningshelgen i Uppsala sedan pandemin 
startade, där bland annat "En värld av grannar medverkade" och cirka 30 Ageravolontärer 
deltog. Vid flera tillfällen under året höll Ageravolontärerna och samordnarna pass om olika 
globala rättvisefrågor och Act Svenska kyrkans arbete för församlingar och stift i Svenska 
kyrkan. I oktober genomfördes även fyra workshops om demokratiskt utrymme för 
gymnasieklasser på Kungsängsgymnasiet i Sala. Ageravolontärerna syntes även i media vid 
flera tillfällen, bl.a. i samband med Pilgrim’s Walk for Future och COP26 samt genom en 
annons i tidningen Sändaren i december.

Under året genomfördes två digitala grundutbildningar för nya Ageravolontärer. I slutet av 
2021 fanns 80 registrerade Ageravolontärer i sju lokalgrupper (Agera Uppsala, Agera 
Stockholm, Agera Väst, Agera Norr, Agera Syd, Agera Strängnäs, Agera Linköping).

Pilgrim’s Walk for Future engagerade många 
Ageravolontärer. Tio av dem fick chansen att 
vandra en vecka var tillsammans med 
vandringens kärngrupp under de fem veckor 
som vandringen gick i Sverige.

Ageravolontärerna hade ett särskilt ansvar 
för att samla in namnunderskrifter, lyfta de 
internationella perspektiven samt leda så 
kallade ”Walk and talk”-pass. Efter 
vandringen föreläste Ageravolontärerna i 
flera sammanhang om sina upplevelser.
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I slutet av oktober reste en grupp om åtta Ageravolontärer till klimattoppmötet COP26 
(Conference of the Parties 26, FNs:s klimattopmöte) i Glasgow, som en del av Svenska 
kyrkans delegation. Tre av Ageravolontärerna fick ackreditering till Blue Zone, området där 
klimatförhandlingarna skedde. På plats i Glasgow besökte Ageravolontärerna även Green 
Zone, deltog vid överlämnandet av namninsamlingen, mötte representanter för Lutherska 
världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) 
samt Ärkebiskop Antje Jackelén och representanter för Act Svenska kyrkans 
partnerorganisationer.
Inför klimatkampanjen togs ett särskilt workshopmaterial om klimaträttvisa fram. 
Materialet lyfte bland annat fram Ageravolontärerna och ungas engagemang inom 
klimatfrågan.

Klimatkampanjen
Under sommaren och hösten var Ageravolontärerna en aktiv del av Act Svenska kyrkans 
klimatkampanj. Ageravolontärer utbildades till klimatambassadörer för Act Svenska kyrkan, 
medverkade i Pilgrim’s Walk for Future, samlade in namnunderskrifter för klimaträttvisa, 
deltog i avslutningen av Skapelsetid i Västerås domkyrka, Act Svenska kyrkans klimatmässa 
i Storkyrkan i Stockholm och reste till COP26 i Glasgow som del i Svenska kyrkans 
delegation.

Svenska Kyrkans Unga har under året deltagit vid två ungdomsråd inför högnivåmötet 
Stockholm+50, som NOD och Regeringskansliet bjudit in till. Ett i maj då Ageravolontären 
Clara van den Bos representerade Svenska Kyrkans Unga och ett i december då 
Ageravolontären Lovisa Tegnevik fick uppdraget. Hanna Soldal medverkade vid båda mötena. 
Vid mötet i maj var dåvarande miljö- och klimatminister Per Bolund med för att lyssna på de 
närvarande ungdomsorganisationernas anföranden.

Under hösten fick Ageravolontärerna Elin Dellås och Emma Bäckström möjligheten 
att gå Rädda barnens biståndsakademi. Utbildningen riktar sig främst till 
förtroendevalda i de politiska ungdomsförbunden, men bjöd i år för första gången 
även in deltagare från Ageravolontärerna och Rädda barnens ungdomsförbund. 
I december medverkade Ageravolontärerna Emma Bäckström och Elvira Feldt på 
MR-dagarna (Mänskliga Rättighets-dagarna) i Göteborg. De stod i Act Svenska kyrkans 
monter och representerade organisationen, men fick också möjlighet att ta del av 
fortbildande seminarier. 
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Hanna Soldal representerade Svenska Kyrkans 
Unga under LSU  (landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer) Forum i juni. Hanna 
medverkade vid ett stängt möte med 
biståndsminister Per Olsson Fridh samt ett publikt 
samtal med LSU:s generalsekreterare Hannah 
Kroksson och en representant för PeaceWorks 
Sweden. 

Ageravolontärerna Alicia Nilsson och William 
Armah Ljungström medverkade under 
”Sommar på Kista torg”, som arrangerades av 
samarbetet Goda grannar. Amanda Björksell var 
en av Sveriges ungdomsrepresentanter under 
COP26. Amanda nominerades till uppdraget av 
Svenska Kyrkans Unga. Även Sveriges andra 
ungdomsrepresentant, Fredrika Andersson, är 
medlem i Svenska Kyrkans Unga och 
Ageravolontär. Svenska Kyrkans Ungas 
förbundsordförande Tova Mårtensson deltog vid 
COP26, som del av Lutherska världsförbundets 
digitala delegation.

Vid Förbundet Kristen humanisms sommarmöte i 
Vadstena i augusti föreläste Hanna Soldal och 
Amanda Björksell om hur det är att vara ung, 
kristen och aktivist. De höll också i en workshop 
om vikten av demokratiskt utrymme.

Julinsamlingen
Inför julinsamlingen 2021 bjöds medarbetare från 
Act Svenskan kyrkan in att inspirera 
Ageravolontärerna att genomföra aktiviteter kring 
julinsamlingens tema ”Bryt en tradition!”. 
En grupp Ageravolontärer tog därefter initiativ till 
att auktionera ut egentillverkade konstverk till 
förmån för julinsamlingen. 
En grupp andra Ageravolontärer skrev en 
debattartikel på julinsamlingens tema.
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Kyrkliga utbildningar
I november besökte förbundsordföranden och den teologiske samordnaren Oskar Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) för att samtala tillsammans med en klass bestående av 
präststudenter om barn och unga i Svenska kyrkan samt Svenska Kyrkans Unga. Mötet fick 
positiv respons och kommer att förkomma regelbundet vid SKUI i Uppsala, och inte bara 
med präststudenter. Tanken är att det även ska förekomma liknande möten med studenter 
på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund.

Ideellt forum 
Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett nätverk som består av stift och församlingar, nationell 
nivå och inomkyrkliga organisationer i Svenska kyrkan. Ideellt forum vill lyfta fram 
idealitetens betydelse för församlingarna, det vill säga att de som är ideella i församlingarna 
är viktiga för att församlingen ska vara levande. Målet är att hjälpa församlingarna att i sin 
tur inspirera de ideella. Svenska Kyrkans Unga har genom sitt arbete och insatser stort 
utrymme i Ideellt forum där Svenska Kyrkans Unga funnits med i styrgruppen i form av vår 
f.d. förbundsordförande Jakob Schwarz (fram till oktober) och förbundsordförande Tova 
Mårtensson (från augusti).
www.ideelltforum.se
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Hanna Soldal ledde ett ekumeniskt panelsamtal 
under Global dag i januari, som i år ersatte 
Global trettonhelg på grund av coronapandemin. 
Samtalet hade temat ”En generationsöverskridande 
klimatrörelse”. 
Jorunn Hellman från Globala arbetsgruppen 
medverkade också.

Interkulturell mötesplats 
Inställt pga. Corona

Ortodoxa samtalsdagarna
De ortodoxa samtalsdagarna gick av stapeln i Lidköping-Skara-Skövde den 15-16 oktober. 
På plats deltog Skara distrikts stiftskonsulent tillsammans med svenskkyrkliga ungdomar 
och ortodoxa ungdomar från de lokalförsamlingarna på samtalsdagen. Där ortodoxa 
ungdomarna b.la. ledde ett samtalsseminarium om att vara ung kristen i Sverige.

Svenska Kyrkans Ungas arbete med ACT
Samordnaren för globala påverkansfrågor är en del i utformandet av barn- och 
ungdomsmaterial och gudstjänstmaterial inför Act Svenska kyrkans återkommande 
kampanjer, fasteaktionen och julinsamlingen. Materialet ska underlätta för Svenska 
kyrkans barn- och ungdomsgrupper och Svenska Kyrkans Ungas medlemmar att engagera 
sig i kampanjerna. 

I samarbete med medarbetare på Act Svenska kyrkan genomfördes två samtal med 
ungdomspolitiker om det svenska biståndet, i maj med Liberala ungdomsförbundet och i 
december med Grön Ungdom. Syftet med samtalen var att ge Act Svenska kyrkan och 
Svenska Kyrkans Unga en bättre bild av ungdomsförbundens syn på biståndsfrågor. Vid 
mötena informerades ungdomspolitikerna även om Act Svenska kyrkans och Svenska 
Kyrkans Ungas verksamheter.

Inför ACT-alliansens elektroniska generalförsamling genomfördes under november ett 
förmöte för ungdomsnätverket där Emma Berglund hade en ledande roll. Emma Berglund 
var även Act Svenska kyrkans ungdomsrepresentant under den elektroniska 
generalförsamlingen.
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NÄTVERK
Svenska Kyrkans Unga har under året funnits med i två av Sveriges kristna råds 
arbetsgrupper kring globala frågor; arbetsgruppen för fred och mänskliga rättigheter 
samt arbetsgruppen för klimat och hållbar utveckling. Syftet med arbetsgrupperna är 
att kyrkorna hittar sätt att samverka och håller varandra informerade om arbetet 
med frågorna. 

Svenska kyrkans färdplan för klimatet lanserades under 2020. 

Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral år 2030. Under 2021 fanns 
Svenska Kyrkans Unga representerade i den taktiska grupp, som arbetar med att gå 
genom de projektansökningar som kommer in från stiften till Färdplanen.  

Ageravolontärerna finns representerade i ACT-alliansens ungdomsnätverk Act Youth 
CoP. Amanda Björksell var Ageras företrädare fram till april då Emma Berglund och Lina 
Granbacka valdes till nya representanter. 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU
LSU drivs av cirka 85 svenska ungdomsorganisationer. 
I grunden finns en vision om ”ett samhälle där unga, 
oavsett bakgrund, har ett stort och reellt inflytande 
över sina liv och känner sig självständiga”. Ett viktigt 
syfte med LSU är att alla medlemsorganisationer har 
möjlighet att dela med sig och lära sig av varandras 
erfarenheter. 

För att göra detta genomför LSU bland annat 
konferenser och projekt. Representanter ur 
förbundsstyrelsen har regelbundna samtal med och 
genom LSU om hur Svenska Kyrkans Unga som 
medlemsorganisation kan bidra och få del av den 
kompetens som finns i nätverket, samt hur vi vill att 
LSU ska prioritera och arbeta med barn- och 
ungdomsfrågor i samhället. På LSU:s representantskap 
(årsmöte) deltog Noa Edwardsson, Växjö distrikt som 
ombud från Svenska Kyrkans Unga. 

Svenska Kyrkans Unga har under 2021 varit representrade i LSU:s nätverk för 
Resolution 2250, unga fred och säkerhet genom Ageravolontären Joakim Friberg. 
www.lsu.se 
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Hela människan 
Hela människan arbetar med social diakonal verksamhet på uppdrag av kyrkorna i 
Sverige. Verksamheten omfattar diakonal mobilisering, opinionsbildning och handling. 
Svenska Kyrkans Unga är en av tolv huvudmän för nätverket.

Svenska FN-förbundet 
Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Svenska 
Kyrkans Unga är en av medlemsorganisationerna, eftersom vi menar att internationellt 
samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. www.sfn.se

Svenska kyrkans internationella råd
Veronica Pålsson har suttit med i Svenska kyrkans internationella råd på Svenska 
Kyrkans Ungas plats.

Svenska bibelsällskapet
Svenska bibelsällskapet, en del av det världsvida United Bible Societies, är en ekumenisk 
organisation där Svenska kyrkan, frikyrkorna och katolska kyrkan är huvudmän. 
Bibelsällskapets syfte är att översätta Bibeln och göra den känd och använd. 
Bibelsällskapet lanserade Bibel 2000 i Sverige och har ansvaret för att förvalta arvet från 
bibelkommissionen tills det är dags för nästa översättning. Bibelsällskapet samlar också 
in pengar till internationell verksamhet, driver en bibelbutik och har en sajt där hela 
texten till Bibel 2000 finns utlagd. Läs gärna mer på www.bibeln.se

ECPAT Sverige
ECPAT Sverige har som ändamål att 
genom informationsarbete, opinions- 
och påverkansarbete samt samverkan 
med andra parter bidra till att förebygga 
alla former av barnsexhandel. 

Svenska Kyrkans Unga är en av 
medlemsorganisationerna i ECPAT 
Sverige och är därmed representerade 
på årsmöte och samlingar ECPAT håller. 
www.ecpat.se 

Kyrkosångsförbundet – stipendiet 
Svenska Kyrkans Unga delar tillsammans med Sveriges 
Kyrkosångsförbund ut stipendium till en körledare respektive en kör. 
Vartannat år går stipendierna till barnkörledare/ barnkör och 
vartannat år ungdomskörledare/ungdomskör. Under 2021 delades 
inga stipendier ut på grund av pandemin.
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Nätverket för barnkonventionen
Nätverket består av representanter för Sveriges organisationer som på något sätt arbetar 
med barn och barns rättigheter, som Röda Korset, Rädda barnen, Svenska
kyrkan, Lekfrämjandet, Hem och skola, Svenska Kyrkans Unga med flera. När riksdagen 
fattade beslut om att FN:s barnkonvention ska antas som svensk lag uppfylldes ett av 
nätverkets syften. Nätverket driver frågan om det så kallade tredje tilläggsprotokollet, att 
inrätta en instans i Sverige dit barn ska kunna vända sig med klagomål kring beslut som berör 
dem.
Varje år brukar barn som på något sätt representerar en utsatt grupp få berätta om sin 
situation och sina tankar för riksdagsledamöter och andra makthavare under en hearing. 
Under detta året har möten hållits där det diskuterats hur nätverket ska organisera sig i 
framtiden. 

Barnrättsnätverket (tidigare kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen)
I det ekumeniska nätverket finns bland annat Svenska Kyrkans Unga tillsammans med 
Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan och Katolska kyrkan representerade. 
Amanda Carlshamre, konsulent för barn och unga på Sveriges Kristna Råd, har varit 
samordnare för gruppen. Det har pågått möten där barn och ungas situation har diskuterats, 
speciellt rörande pandemin. Nätverket har även fått hålla en föreläsning och 
diskussionspunkt under ett av Sveriges Kristna Råds rådsmöten, där det bland annat har lyfts 
hur kyrkor kan, och behöver, arbeta med barn och ungas psykiska hälsa under, och efter, 
pandemin. 
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Berling media
Berling media ger bland annat ut Kyrkans tidning. Förlaget Verbum som ger ut böcker finns 
också inom Berling media. Svenska Kyrkans Unga äger en liten andel av företaget – det har vi 
gjort sedan starten av Verbum. Övriga ägare, som äger betydligt mer än vad vi gör är Svenska 
kyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkans stift och ett stort antal församlingar. Jakob 
Schwarz, förbundsstyrelsen, deltog på årsstämman i maj. www.berlingmedia.se

Fairtrade och rättvis handel
Fairtrade är en etisk och social märkning med 
fokus på mänskliga rättigheter. När du köper 
produkter som är märkta med Fairtrade bidrar 
du till en bättre och friare tillvaro för både barn, 
ungdomar och vuxna i de fattigare delarna av 
världen. 

Svenska Kyrkans Unga är en av 
medlemsorganisationerna för Fairtrade Sverige 
och är därmed representerade på årsmöte och 
samlingar Fairtrade håller. Veronica Pålsson 
sitter i Fairtrade Sveriges styrelse efter 
nominering av Svenska Kyrkans Unga. 

Eftersom Svenska Kyrkans Unga är medlem i 
föreningen Fairtrade Sverige så sprider vi 
information om Fairtrade i relevanta 
sammanhang. Under 2021 har Svenska Kyrkans 
Unga spridit information om Fairtrades 
kampanjer i sina sociala medier. Svenska 
Kyrkans Unga använder också i första hand 
Fairtrade-produkter i verksamheten enligt ett 
policybeslut. 

I samband med kampanjen Fairtrade Challenge bjöd Globala 
arbetsgruppen in till ett digitalt Fairtrade-fika den 6 maj för 
att upplysa om kampanjen och Fairtrades arbete i stort. 
Representanter för Svenska Kyrkans Ungas distrikt och 
Ageravolontärerna undertecknade även länsvisa 
debattartiklar, som lyfte vikten av att välja Fairtrade för att 
stoppa barnarbete.
Globala arbetsgruppens sammankallande Cajsa Hedström 
deltog vid Fairtrade Sveriges årsmöte
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Föreningen Sigtuna folkhögskola
Föreningen består av Svenska Kyrkans Unga, 
Sigtunastiftelsen och Sensus studieförbund. 

Föreningen är huvudman för Sigtuna folkhögskola, för 
Svenska Kyrkans Unga sitter Jakob Schwarz, f.d. 

förbundsordförande, Hanna Soldal, Global samordnare 
(fram till augusti) och Christian Olsmalm, arrangemangs- 
och utbildningssamordnare (från augusti) i styrelsen.

Sensus studieförbund
Sensus studieförbund erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap. 
Arbetet är inriktat på livsfrågor, humanitära frågor och musik. Sensus arbetar också med 
religionsdialog, mångfaldsfrågor och ideellt arbete. I förbundsstyrelsen sitter Hannah 
Kroksson som tidigare varit vice förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga och Jakob 
Schwarz som tidigare varit förbundsordförande. På Sensus studieförbunds årsstämma 
deltog Jakob Schwarz. Svenska Kyrkans Unga medverkar även vid Sensus digitala torg för 
klimatsamverkan där också Svenska kyrkan finns representerade.
www.sensus.se 

Sveriges kristna råd, SKR
Sveriges kristna råd, SKR, är ett nätverk som samlar alla 
kyrkor till samarbete. Nätverket arbetar för att vara en 
resurs i teologisk reflektion, ekumeniskt vittnesbörd, 
diakoni och socialt ansvar. SKR har också en uppgift i att 
samla kyrkorna för att tala med en gemensam röst i viktiga 
samhällsfrågor. I styrelsen sitter Zandra Öman, Strängnäs 
distrikt, på en av Svenska kyrkans platser och Samuel 
Gabrielsäther, Strängnäs distrikt, sitter på den lutherska 
ungdomsplatsen. Fram till maj var Jakob Schwarz, då 
förbundsordförande, ersättare i Sveriges Kristna Råds 
styrelse.
www.skr.org  

Sveriges Kristna Ungdomsråd, SKUR 
Sveriges Kristna Ungdomsråd, SKUR, är ett nätverk mellan de kristna barn- och 
ungdomsförbunden i Sverige. I nätverket sitter generalsekreterare, förbundsordförande 
och till viss mån verksamhetsutvecklare från förbunden. Nätverket försöker träffas två 
gånger per år. www.skr.org/skur 
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Del 5 
Styrelse och personal
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FÖRBUNDSTYRELSEN 

Förbundsstyrelsen före Riksårsmötet (födelseår samt kontaktdistrikt inom parantes)

• Jakob Schwarz, förbundsordförande, Uppsala distrikt (fram till augusti) (1996)
(Växjö från mars)
• Tova Hägglund, vice förbundsordförande, Luleå distrikt (fram till augusti) (1997)
(Skara och Visby)

• Simon Wibe, Linköpings distrikt (fram till augusti) (1996) (Karlstad)

• Sofia Carlsson, Västerås distrikt (fram till augusti) (1999) (Göteborg)
• Emma Svärd, Uppsala distrikt (fram till augusti) (1997), (Linköping)

• Jonathan Lind, Strängnäs distrikt (fram till augusti) (1997) (Västerås)

• Beata Gustafsson, Stockholm distrikt (fram till augusti) (1999) (Härnösand)

• Amanda Sundell, Karlstad distrikt (fram till mars) (2004) (Växjö fram till mars)

• Alexander Olsson, Göteborgs distrikt (1993) (Luleå)

• Daniel Andersson, Stockholm distrikt (1998) (Lund)

• Solveig Redner, Västerås distrikt (2007) (Strängnäs)

• Viktor Joelsson, Skara distrikt (1996) (Stockholm)

• Tova Mårtensson, Lunds distrikt (2002) (Uppsala)

Förbundsstyrelsen efter Riksårsmötet

• Tova Mårtensson, förbundsordförande, Lunds distrikt (2002)
• Viktor Joelsson, vice förbundsordförande, Skara distrikt (1996)

• Jimmie Pedersen, Strängnäs distrikt (1998)

• Nicole Ridegård, Lunds distrikt (1999)

• Solveig Redner, Västerås distrikt (2007)

• Hampus Stensson, Strängnäs distrikt (2002)

• Axel Hellstrand, Uppsala distrikt (1997)

• Kim Olofsson, Linköping distrikt (1996)

• Daniel Andersson, Stockholms distrikt (1998)
• Sam Knutsson, Växjö distrikt (1994)

• Jonna Nilsson, Lunds distrikt (1994)

• Alexander Olsson, Göteborgs distrikt (1993)

• Natalie Ramstedt, Lunds distrikt (1995)
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Viktor Joelsson 
Kontaktdistrikt: Uppsala, 
Visby

Jimmie Pedersen 
Kontaktdistrikt: Linköping

Nicole Ridegård 
Kontaktdistrikt: Skara

Solveig Redner 
Kontaktdistrikt: Strängnäs

Hampus Stensson 
Kontaktdistrikt: Västerås

Axel Hellstrand 
Kontaktdistrikt: Växjö

Daniel Andersson 
Kontaktdistrikt: Göteborg

Sam Knutsson 
Kontaktdistrikt: Karlstad

Jonna Nilsson 
Kontaktdistrikt: Härnösand

Alexander Olsson 
Kontaktdistrikt: Luleå

Natalie Ramstedt 
Kontaktdistrikt: Stockholm

Tova Mårtensson 
Förbundsordförande

Kim Olofsson 
Kontaktdistrikt: Lund

Förbundsstyrelsen har under 2021 haft 11 sammanträden: 22-24 januari på Zoom, 20 februari på Zoom, 
20-21 mars på Zoom, 8 maj på Zoom, 4-6 juni på Zoom, 3-4 augusti i Uppsala, 9 augusti
(konstituerande på Zoom), 3-5 september i Uppsala, 24 september på Zoom, 13-14 november på Zoom och
11-12 december i Uppsala. Förbundsstyrelsens sammanträde i augusti hölls i samband med Riksårsmötet.
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KERSTIN FAGERLIND
Jag är kanslichef. Min arbetsuppgift är att leda kansliet, hantera 
personalfrågor, ekonomi och vara en länk mellan förbundsstyrelse och 
kansli. Jag är kanslirepresentant i arbetsgruppen för normmedvetet arbete 
och kontaktperson för valberedningen och presidiet för Riksårsmötet. Jag 
arbetar också med beställningarna i vår webbutik och planerar De Ungas 
Kyrkomöte tillsammans med teologisamordnare och planeringsgruppen. 
Kontakta gärna mig om du har frågor om till exempel förbundsstyrelsens 
protokoll eller personalrelaterade frågor.

FÖRBUNDSKANSLIET

HANNA SOLDAL
Jag arbetar som samordnare för globala påverkansfrågor. Mitt uppdrag 

är att skapa engagemang för globala frågor som klimat, fred, 
jämställdhet och andra rättvisefrågor inom Svenska Kyrkans Unga. Jag 

utgår från Agenda 2030 och hållbarhetsmålen i mitt arbete. Andra 
arbetsuppgifter är att underlätta för medlemmar som vill engagera sig 

för en mer rättvis och hållbar värld genom att ta fram material, 
arrangera utbildningar samt vara Svenska Kyrkans Ungas representant 
i olika nätverk. Samordnaren för globala påverkansfrågor är också med 

i globala arbetsgruppen och arbetar med Ageravolontärerna i 
samarbete med medarbetare på Act Svenska kyrkan. Kontakta mig om 
du vill ha tips på hur vi kan arbeta med globala frågor i distrikten eller 

lokalavdelningarna, vill ha tag på någon som kan hålla en workshop 
om globala frågor eller få tips på material om de frågor som ni kan 

vara intresserade av. 

MARIA EKSTEDT
Medlemshandläggare med lokalavdelnings- och distriktsansvar. 
Jag ansvarar för de fyra fokusområden som vi har delat in året i 
och jobbar med framför allt tre av dem; rekrytering, förnyelse och 
uppdatering. Frågor kring medlemskap hamnar hos mig, som byte 
av lokalavdelning och registrering av medlemmar utan 
personnummer, men även frågor om medlemsförsäkring, stadgar 
och årsmöten. Jag administrerar också lokalavdelningar som vill 
starta och de som vill lägga ner. Jag utbildar de nyanställda i 
distrikten som ska jobba med Svenska Kyrkans Unga och ansvarar 
för konsulentsamlingarna. 

CHRISTIAN OLSMALM
Jag har ansvar för och planerar Svenska Kyrkans Ungas nationella 

arrangemang som Riksårsmötet och Rikshelgen. Jag ansvarar även 
för utbildningar som ”Barnets väska” som handlar om 
barnkonsekvensanalys. Jag sitter också som kansliets 

representant i demokratigruppen.
Kontakta mig om du har frågor gällande utbildning, material och 

arrangemang.
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OSKAR SKÄREMO
Jag vikarierar för Robin Nord under höst/vinter 2021 och kommer 

ta över hans arbetsuppgifter denna perioden.
Jag har ansvar för det teologiska innehållet i förbundets arbete och 

kommunikation samt representerar förbundet i olika samarbeten 
med andra organisationer, projekt och nätverk. Jag besöker också 

kyrkliga utbildningsinstitutioner för att informera om Svenska 
Kyrkans Unga och diskutera teologiska frågor. Jag är också 

kansliets representant i arbetsgruppen för kristen tro 
och identitet. Kontakta mig om du har frågor gällande teologiskt 

innehåll eller arbetet i arbetsgruppen tro och identitiet.

DAN WESTERBERG 
Jag är medlemshandläggare med statistik- och systemansvar. En av 
mina uppgifter är att ge support kring Medlemssidorna till 
medlemmar, registeransvariga 
och administratörer. Medlemssidorna överlag vilar hos mig. Det 
innebär allt från att hålla manualen uppdaterad till att på för- 
frågan hålla utbildningar för registeransvariga och administratörer. 
Dessutom är jag kontakt mot leverantören om allt från 
driftstörningar till utvecklandet av nya funktioner. Jag arbetar med 
medlemskampanjerna, men främst med med-lemsrapportering och 
medlemskontroll. I mina uppgifter ingår även uttag av data för 
utskick och statistik. Dessutom är jag dataskyddsombud. Om du har 
frågor som rör detta är du välkommen att kontakta mig.

STEFAN CEDERLÖF 
Jag är ekonomisamordnare. Mina huvudsakliga uppgifter är att 
bokföra, betala fakturor, se till att personalen får sin lön samt 
arbeta med budget, bokslut och årsredovisning. 

Jag rapporterar också löpande under året till förbundsstyrelsen 
hur ekonomin ser ut. Jag ansvarar också för att ansöka om olika 
stöd och bidrag, till exempel statsbidrag.

CECILIA BERGSTRÖM
Jag är kommunikatör och har ansvar för bland annat våra 

sociala medier, vår hemsida och vår kollektkampanj 
tillsammans med andra på kansliet. Behöver ni hjälp med bilder 
eller filer som ska till tryckeriet? Då är det mig ni mailar. Ska ni 

vara med i TV eller radio och vill ha stöttning? Då mailar ni mig. 
Ser ni att det är något konstigt på hemsidan eller i våra kanaler 

- maila mig! Förutom de sociala kanalerna så skickar jag även ut
våra medlemsmail och alla utskick till lokalavdelningar och 

distrikten. Har ni frågor eller funderingar på vår externa eller 
interna kommunikation får ni gärna 

höra av er till mig.
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Flytt av förbundskansliet- igen!
Sen juni 2020 har förbundskansliet haft lokaler 
tillsammans med Sensus. I september blev både 
Svenska Kyrkans Unga och Sensus uppsagda av 
fastighetsägaren. Vi fick då ett erbjudande om nya 
lokaler på Drottninggatan 4 och flytten gick redan i 
december. 
Kansliet ligger fortfarande nära Fyrisån, stationen 
och Kyrkokansliet. Samarbetet med Sensus kan 
fortsätta då de också flyttade till samma trapphus! 
De nya lokalerna är ca 200 kvm stora och det stora 
mötesrummet är väl anpassat för 
förbundsstyrelsens sammanträden. 

För säkerhets skull är det bra att höra av sig till 
förbundskansliet innan besök så någon är på plats!
Varmt välkomna att besöka förbundskansliet!

LÄTTLÄST 

Olika arrangemang
Riksårsmötet hölls digitalt med personal från kansliet på plats i Uppsala. Tova Mårtensson 

valdes till ny förbundsordförande. Vi har även genomfört en digital Rikshelg och digitala 
konsulentsamlingar. 
Vi har även haft en digital Distriktsordsförandesamling. Innan Kyrkomötet hade vi De 
Ungas Kyrkomöte där vi gick igenom motioner vi tyckte var viktiga.

Kommunikation
Under hösten 2021 fick vi äntligen tillbaka vårt Facebook-konto och kan nu göra inlägg 
igen. Vi har skickat ut 4 medlemsmail (Delande) under året där vi 
berättat om vad som händer från förbundet. Tova har skrivit debattartiklar och varit med i 
radio. Hanna Soldal har deltagit i många miljökampanjer som uppmärksammats av media.

Nyanställda på kansliet
Under 2021 kom tre nya personer till kansliet, Christian, Cecilia och Oskar. De började 
alla i början av sommaren. 

Klimatarbete
Under 2021 jobbade Svenska Kyrkans Unga med många klimatfrågor. Bland annat var 
representanter på klimatmötet i Skottland. Vi röstade även för att Ecocid ska ses som 
miljöbrott. 

KONTAKTUPPGIFTER TILL KANSLIET
Vill du maila någon på kansliet?
Alla kontaktuppgifter hittar du på svenskakyrkansunga.se/om-oss/forbundskansliet/
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