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MOTION 2022:1 

FRAMFÖRHÅLLNING FRÅN FÖRBUNDET 

Förbundet ansvarar för att ta fram förslag på vilken verksamhet som Svenska Kyrkans Unga 

ska bedrivas under kommande verksamhetsår. På Riksårsmötena har det hänt att ombud 

under debatten har fått be om information gällande upplägg och datum. De har dock inte fått 

den information som efterfrågats utan fått svar som att förbundsstyrelsen ska utvärdera eller 

utreda. Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift förstår vikten av att verksamhet både behöver 

utvärderas och utredas om den är relevant att genomföra igen. 

När distrikten inte får besked om datum i tillräckligt god tid blir det svårt att planera 

verksamheten. 

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift anser att detta är en viktig fråga eftersom vi vill 

möjliggöra för medlemmar att delta på rikstäckande arrangemang och Svenska Kyrkans 

Ungas olika delar ska inte konkurrera, utan komplettera varandra. 

Enligt Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts stadgar behöver vi på distriktsårsmötet anta en 

verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. I år fick distrikten besked om höstens datum 

i januari, vilket är för sent. Ganska ofta leder det sena beskedet till att distrikt redan har 

verksamhet inplanerad och därför inte kan delta på riksarrangemang. Därför tycker vi att det 

är viktigt att förbundsstyrelsen, inför varje Riksårsmöte, ska ha tagit fram en 

verksamhetsplan för kommande verksamhetsår där det framgår vilka datum som är aktuella 

för de olika arrangemang som de planerar att genomföra. 

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts distriktsårsmöte föreslår Riksårsmötet 2022 besluta 

att det ska finnas datum i den verksamhetsplan för kommande verksamhetsår som 

förbundsstyrelsen lägger fram till riksårsmötet. 

Johan Sundbäck 
Distriktsordförande 
Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 



MOTIONSSVAR 2022:1
FRAMFÖRHÅLLNING FRÅN FÖRBUNDET 

Förbundsstyrelsen vill tacka Uppsala distrikt för motionen. Förbundsstyrelsen ser likt 

motionärerna vikten av framförhållning och tycker det är roligt att distriktet har en vilja 

och en intention att delta på Förbundets arrangemang.  

Förbundsstyrelsen tror inte att Verksamhetsplanen är det rätta dokumentet att inkludera 

datum i och ser därför att motionen ska avslås. Förbundsstyrelsen vill poängtera att 

styrelsen delar motionens andemening, det är viktigt med framförhållning. Det finns många 

olika sätt att arbeta med framförhållning av datum, och Förbundet tar till sig kritiken att 

vissa datum har varit sena.  Förbundet strävar alltid efter att tillgodose datum så fort som 

möjligt för våra medlemmar. 

Förbundsstyrelsen vill passa på att informera att datum för arrangemang finns: 

• I den fysisk årskalender som skickas till lokalavdelningar i november.

• I Kors och Tvärs som går ut till registeransvariga i lokalavdelningen
första torsdagen varje månad.

• I Delande

• I PåGång

• svenskakyrkansunga.se och Medlemssidorna

• I Distriktsutskick via mejl

• Sociala medier

Det finns en problematik med att ha ett beslut från Riksårsmötet som förbinder 

Förbundsstyrelsen att lägga in samtliga datum för kommande års verksamhet i 

Verksamhetsplanen.  Detta gör att Förbundet tappar handlingsutrymme för att kunna 

genomföra rikstäckande arrangemang. Om datumen behöver ändras eller arrangemang 

ställas in på grund av omkringliggande omständigheter riskerar även dokumentet att tappa 

sin trovärdighet. Ambitionen är att uppfylla det som står i verksamhetsplanen och att skriva 

in detaljer gör att det finns mindre utrymme för att kunna genomföra så bra verksamhet 

som möjligt.  

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2022: 

att avslå motionen i sin helhet. 



MOTION 2022:2

RIKSLÄGER FÖR ALLA ÅLDERSGRUPPER 

Till Riksårsmötet 2021 hade det skickats in en motion angående ett riksläger. Det 

beslutades att förbundsstyrelsen skulle undersöka möjligheterna för att genomföra ett 

riksläger samt undersöka vilka åldersgrupper lägret skulle innefatta. 

Under det Riksårsmötet sa förbundsstyrelsen att det inte är möjligt att genomföra ett läger 

redan 2023. Nu kommer det ändå att genomföras ett riksläger under 2023. 

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift tycker att det är roligt att 

förbundsstyrelsen vill och ska genomföra ett läger. Däremot speglar det inte riktigt det som 

togs upp i debatten under Riksårsmötet 2021. 

Distriktsstyrelsen tycker att skalan för detta pilotläger är för litet och inte har det syftet 

som ett riksläger bör ha. Detta riksläger är något varje distrikt för sig kan ordna. Vi vill ha 

något mer, ett riktigt stort läger. Ett läger där många medlemmar intar en stad och mötet 

mellan alla åldersgrupper. Inte bara ett läger för 45 medlemmar och åldersgruppen unga 

vuxna (20-30 år). Vad hände med barnen och ungdomarna? 

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift vill att förbundet satsar på att skapa en stor 

mötesplats, större än vad distrikten själva kan genomföra. Vi vill se en mötesplats där alla 

passar in, stor som liten och med plats för många deltagare. 

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts distriktsstyrelse föreslår Riksårsmötet 2022 besluta 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att genomföra ett riksläger för alla åldersgrupper 
år 2024. 

Johan Sundbäck 
Distri ktsordförande 
Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 



MOTIONSSVAR 2022:2
RIKSLÄGER FÖR ALLA ÅLDERSGRUPPER 

Förbundsstyrelsen tackar så mycket för motionen och tycker det är roligt att frågan om 

Riksläger väcker ett så stort engagemang bland medlemmarna.  

BAKGRUND 

Förbundsstyrelsen tillsatte en beredningsgrupp under hösten för att undersöka 

förutsättningarna efter Riksårsmötes beslut 2021. Beredningsgruppen inkom med en rapport 

vid förbundsstyrelsens sammanträde i december 2021. Beredningsgruppen kom fram till att 

ett nytt riksarrangemang behöver vara ett långsiktigt arbete där en rikslägerskultur 

långsamt byggs upp. Detta anser förbundsstyrelsen görs genom många återkommande 

mindre läger med hög standard. I slutrapporten från det senaste rikslägret Andetag skriver 

projektledaren: “Läger som dessa behöver kontinuitet och personer som talar varmt om att 

åka dit för att locka riktigt mycket folk. Det tar flera år att arbeta upp.” (Slutrapport Andetag 

2016, s.68) 

På förbundsstyrelsens marssammanträde 2022 beslutade styrelsen att tillsätta en 

projektgrupp med uppgift att planera ett pilotriksläger. Anledningen till att 

förbundsstyrelsen valt att kalla det just pilotriksläger är att det är en del av utredningen. Vi 

vill utvärdera, testa och etablera konceptet för att kunna dra lärdomar av det.  

MÅLGRUPP OCH ARRANGEMANGETS STORLEK 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas synpunkt om att medlemmar i åldern 0-30 år är de 

som ska stå i centrum för Svenska Kyrkans Ungas hela verksamhet. Förbundsstyrelsen ser 

det inte som möjligt att genomföra ett riksläger för alla åldersgrupper redan år 2024 utifrån 

ekonomiska förutsättningar och lärdomar från det senaste rikslägret som genomfördes 

2016, Andetag. Projektledaren skriver i slutrapporten: ”Det är jättesvårt, för att inte säga 

omöjligt, att göra ett bra läger för alla mellan 0-30. Bättre med smalare 

målgrupp.” (Slutrapport Andetag 2016, s.69) 

Ett riksläger för alla åldrar innefattar en målgrupp på åldrar 0-30 år. “Inom denna målgrupp 

finns väldigt många varianter på mognadsgrader och tillfällen i livet. En småbarnsförälder 

och en nybliven tonåring har mycket olika behov och det kräver stora resurser för att kunna 

ge båda en god lägerupplevelse.” (Slutrapport Andetag 2016, s.64). 



Förbundsstyrelsen valde därför att pilotrikslägret år 2023 ska ha en snäv målgrupp som inte 

spretar i mognad och behov. Att genomföra ett läger för målgruppen 20-30 år kräver mindre 

personaltid än ett större arrangemang med bredare målgrupp.  

Slutrapporten från Andetag visar att storleken inte bör vara det främsta målet utan en hög 

kvalité på innehållet är viktigare. Utredningen från beredningsgruppen och slutrapporten från 

Andetag tyder båda två på att nya kulturer inom en organisation sprids bäst människa till 

människa. Tydliga exempel på detta inom organisationen är Nattkampen och Taizéresor. 

Dessa starkt rotade traditioner behöver nästan ingen marknadsföring för att medlemmar ska 

åka land och rike runt. Medlemmarna vet att förväntningarna och förtroendet för dessa 

koncept är starka och kommer uppfyllas. Ett riksläger behöver byggas upp som ringar på 

vatten och bygga samma förtroende för att detta läger kommer leverera.  

Dessa faktorer är det som möjliggör att förbundet redan år 2023 mäktar med att genomföra 

ett riksläger. 

BRISTANDE RESURSER 

Förbundsstyrelsen delar motionärens vision om storlek och engagemang i ett riksläger som 

kan inta en hel stad där alla åldersgrupper möts. Förbundsstyrelsen ser i dagens läge inte att 

detta är möjligt med argumenten ovan som grund. Visionen om ett stort riksläger, som 

motionären beskriver, liknar visionerna inför Andetag i Linköping. Ambitionen då var att locka 

1500-1800 personer till Andetag. Det var 397 personer anmälda och av dessa checkade 329 

personer in på rikslägret 2016. Detta riksläger var budgeterat till att kosta 

4 898 963 kr, det som möjliggjorde denna stora satsning var samarbete med Kyrkokansliet, 

Linköping stift, Studieförbundet Sensus Östergötland Norra Småland, Sveriges 

Kyrkosångsförbund och församlingar som både bistod med tid och ekonomiska resurser. 

Inför Andetag anställdes utöver befintligt förbundskansli, en projektledare vid 

förbundskansliet för att hålla ihop och driva planeringen av rikslägret, därför anställdes en 

projektledare på 50 % av heltid mars-september 2015 och utökades till 100 % oktober 2015 

- september 2016. Utan denna projektanställning hade befintlig verksamhet, medlemsvård,

kommunikation etc. blivit mycket lidande. Förbundsstyrelsen ser det inte som möjligt att

med befintliga ekonomiska resurser och personalstyrka, genomföra ett liknande riksläger

som Andetag för alla åldersgrupper



inom motionens satta tidsramar. Förbundsstyrelsens önskan är att få rikslägret att växa och 

bli en del av förbundets ordinarie verksamhet och för detta behöver vi skynda långsamt. 

Lägret behöver även vara förankrat i alla delar av organisationen där alla känner sig 

delaktiga.  

Att värna om tidigare lärdomar är något som förbundsstyrelsen håller högt, genomförande 

av ett riksläger av den skalan som föreslås i motionen kräver mer tid. Det är svårt att 

förutspå de faktiska resurserna som krävs i både tid och ekonomi. Förbundsstyrelsen 

föredrar att organisationen tillåter en hållbar tidsplan för de bästa förutsättningarna till ett 

bra arrangemang baserat på ett hållbart engagemang. 

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2022: 

att  avslå motionen i sin helhet. 



Motion 2022:3

Solskärmar och bucket hats/fiskehattar till materiallagret 

Iden om solskärmar med Svenska kyrkans ungas logga väcktes i vår lokalavdelning då de 
sålts på ett av Växjö Distrikts arrangemang. Efter att vi upptäckt att solskärmarna inte säljs 
längre i materiallagret började vi fråga runt om intresse för att få in dem igen. Vi upptäckte 
då att det fanns många i vår omgivning som skulle vara intresserade av att köpa 
solskärmar om de skulle börja säljas igen. Vi skulle även vilja se om det finns möjlighet att 
beställa in bucket hats/fiskehattar med Svenska Kyrkans Ungas logga på. Om det beslutas 
att köpa in solskärmar ( och fiskehattar) hade vi i så fall velat se de i olika färger. 

Vi föredrar därför Riksårsmötet för 2022 besluta 
att

att

att

köpa in solskärmar till materiallagret 

utforska möjligheten att beställa in bucket hats/fiskehattar med Svenska 
kyrkans ungas logga på 

utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger 

� f/fltlvW �(/f{{§4{) 
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MOTIONSSVAR  2022:3 

SOLSKÄRMAR OCH BUCKET  HATS/FISKEHATTAR TILL MATERIALLAGRET 

Förbundsstyrelsen tackar för den skrivna motionen och är glada över att intresset finns ute 

bland lokalavdelningarna. 

När förbundskansliet tar fram nya profilprodukter har de vissa kriterier som de ska följa. På 

produkten ska vår logga finnas med, produkten ska vara framtagen i ett så hållbart och 

miljövänligt material som möjligt samt i den mån det går vara i våra profilfärger. Vill ni läsa 

mer om kriterier vid inköp så kan ni läsa förbundets policydokument som finns på vår 

hemsida under [om oss]-[styrdokument]-[policys]. 

Förbundsstyrelsen ser det positivt att lokalavdelningarna har gått ihop med sin önskan om 

profilprodukter. Genom motionen har även förbundet tagit till sig önskan om inköpet och 

kommer se vad som finns på marknaden och följer förbundets policys. 

Ett problem med motionens första att-sats är att den kan tolkas som att solskärmarna alltid 

ska finnas som profilprodukter. Förbundet vill i största möjliga mån erbjuda aktuella 

profilprodukter. Av miljöskäl vill förbundet inte ha ett bindande beslut på vad som ska 

finnas i Materiallagret. Risken med detta blir att förbundet har inaktuella profilprodukter 

som inte är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. 

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet för 2022 besluta: 

att 

att 

avslå motionens första att-sats, 

bifalla motionens andra och tredje att-sats. 
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