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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

Protokoll
Tid
Torsdag 4 augusti 2022 kl. 16:45 till lördag 7 augusti 2022 kl. 10:58.

Plats och ort
Flämslätts stiftsgård, Lerdala
Skara Distrikt

Närvarande
121 ombud och ersättare från 12 distrikt.

Omfattning
§ 1-21

Bilagor
Bilaga 1 - Röstlängd
Bilaga 2 - Nomineringar & Valberednings förslag
Bilaga 3 - Yttranden
Bilaga 4 - Möteshandlingar

Underskrifter

__________________________________ __________________________________
Signe Wolf Mårten Bjöörn
Ordförande Ordförande

__________________________________ __________________________________
Karl Larsson Oskar Bailar Edholm
Ordförande Sekreterare

__________________________________ __________________________________
Noa Edwardsson Olivia Lundegårdh
Sekreterare Sekreterare

__________________________________ __________________________________
Madelene Engström Daniel Andersson
Justerare Justerare

__________________________________ __________________________________
Erik Jildeteg Tova Mårtensson
Justerare Förbundsordförande
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07
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§ 2  Fastställande av röstlängd 6

§ 3  Fråga om Riksårsmötets behöriga utlysande 6

§ 4  Val av presidium för Riksårsmötet 7

§ 5  Val av justerare och rösträknare 7

§ 6  Fastställande av sammanträdesordning 8

§ 7  Fastställande av föredragningslista 8

§ 8  Inrättande av utskott och val av utskottspresidium 9

§ 9  Presentation av valberedningens förslag 10

§ 10  Fastställande av nomineringsstopp 10

§ 11  Presentation av verksamhetsberättelse för föregående år 10

§ 12  Idétorg och utskottsförhandlingar 10

§ 13  Föregående Riksårsmötesprotokoll 10

§ 14  Granskning av föregående års verksamhet och ekonomi 11

A)  Verksamhetsberättelse 11

B)  Årsredovisning 11

C)  Sakrevisionsberättelse 12

D)  Revisionsberättelse 12

§ 15  Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen föregående år 12

§ 16  Behandling av propositioner, motioner och interpellationer 13

A)  Proposition 2022:2 - Verksamhetsplan 2023 13

B)  Motion 2022:2 - Riksläger för alla åldersgrupper 13

C)  Motion 2022: 1 - Framförhållning från förbundet 15

D)  Motion 2022:3 - Solskärmar och bucket hats till materiallagret 16

E)  Proposition 2022:1 - SVENSKA KYRKANS UNGAS
VERKSAMHETSVISION 2023–2025 17
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RAMBUDGET 2024 17

§ 17  Pläderingar 18

§ 18  Val av Förbundsstyrelse 19
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

A) Förbundsstyrelseledamöter på två år 19

B) Ev Fyllnadsval av förbundsstyrelseledamöter på ett år 19

§ 19  Val av revisorer på ett år 19

A)  Två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) 19

B)  Två ersättande räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) 19

C)  Två sakrevisorer 20

D)  Två ersättande sakrevisorer 20

§ 20  Val av valberedning 20

A) Sammankallande i valberedningen på två år 20

B) Två ledamöter i valberedningen på två år 20

C) Fyllnadsval till valberedningen på ett år 21

§ 21  Riksårsmötets avslutande 21
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

TIDER

Torsdag 4 augusti
Riksårsmötet öppnades 2022 kl. 17:00
Riksårsmötet ajournerades kl. 17:37
Riksårsmötet återupptas kl. 19:30
Riksårsmötet ajournerades kl. 20:54
Riksårsmötet återupptas kl. 21:08
Riksårsmötet ajournerades kl. 21:21

Fredag 5 augusti

Riksårsmötet återupptas kl. 9:00
Riksårsmötet ajournerades kl. 9:10
Idétorg & utskottsförhandlingar
Riksårsmötet återupptas kl. 18:56
Riksårsmötet ajournerades kl. 19:35

Lördag 6 augusti

Riksårsmötet återupptas kl. 09:10
Riksårsmötet ajournerades kl. 10:08
Riksårsmötet återupptas kl. 10:20
Riksårsmötet ajournerades kl. 11:25 för lunch
Riksårsmötet återupptas kl. 13:31
Riksårsmötet ajournerades kl. 14:30
Riksårsmötet återupptas kl. 14:47
Riksårsmötet ajournerades kl. 15:34
Riksårsmötet återupptas kl. 15:38
Riksårsmötet ajournerades kl. 16:34
Riksårsmötet återupptas kl. 16:40
Riksårsmötet ajournerades kl. 17:04 för middag
Riksårsmötet återupptas kl. 19:06
Riksårsmötet ajournerades kl. 19:27
Riksårsmötet återupptas kl. 19:37
Riksårsmötet ajournerades kl. 20:44

Söndag 7 augusti

Riksårsmötet återupptas kl. 09:07
Riksårsmötet avslutas kl. 10:58
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

§ 1 ÖPPNANDE AV RIKSÅRSMÖTET

Förbundsordförande Tova Mårtensson hälsar välkommen, tänder
Rikårsmötesljuset och förklarar Riksårsmötet för öppnat.

Tova Mårtensson presenterar Riksårsmöteslåten med musikvideo.

FS informerar om att det ska göra en insamling till ACT Svenska kyrkans arbete med Tro och lärande. Alla
uppmuntras att lämna förslag om vad för “trams” som ska göras för pengarna.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Förbundsordföranden informerar om röstlängden.

Riksårsmötet yrkar
att fastställa röstlängden till 121 ombud,
att anse röstlängden justerad,
att presidiet justerar röstlängden löpande.

Röstlängden visar 121 ombud.

Riksårsmötet beslutar
att fastställa röstlängden till 121 ombud,
att anse röstlängden justerad,
att presidiet justerar röstlängden löpande.
Beslut togs med acklamation

§ 3 FRÅGA OM RIKSÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Förbundsordföranden informerar att kallelsen skickades till alla distrikt
24 januari 2022.

Förbundsstyrelsen föreslår
att finna Riksårsmötet behörigt utlyst.

Riksårsmötet beslutar
att finna Riksårsmötet behörigt utlyst.
Beslut togs med acklamation
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

§ 4 VAL AV PRESIDIUM FÖR RIKSÅRSMÖTET

Rasmus Christensen, Selina Lundin och Felicia Karlsson presenterar
valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår
- Signe Wolf, Stockholms distrikt (1995)
- Karl Larsson, Göteborgs distrikt (1996)
- Mårten Bjöörn, Skara distrikt (2002)
- Oskar Bailar Edholm, Strängnäs distrikt (1998)
- Olivia Lundegårdh, Uppsala distrikt (1997)
- Noa Edwardsson, Växjö distrikt (2001)

Riksårsmötet beslutar
att välja presidiet i klump,
att välja Signe Wolf,  Karl Larsson och Mårten Bjöörn till

ordförande samt att välja Oskar Bailar Edholm, Olivia Lundegårdh
och Noa Edwardsson till sekreterare för Riksårsmötet.

Beslut togs med acklamation

Rebecca Lundberg (förbundskansliet) informerar om telefonnummer för nattvakt och nattjour samt att det går att
boka samtal med präst eller diakon.

Daniel Tisell (Kyrkostyrelsens andre vice ordförande) gav Riksårsmötet varm och uppmuntrande hälsning.

FS tramsar, leder hela Riksårsmötet i dans.

§ 5 VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

Riksårsmötespresidiet informerar om justerare respektive rösträknare för
Riksårsmötet. Riksårsmöte måste yrka på och besluta om hur många justerare och
rösträknare samt om de kan vara samma personer eller inte.

Förbundsstyrelsen föreslår
att fastställa antalet justerare till tre personer och rösträknare till två personer.

Riksårsmötet yrkar
att välja 4 justerare tillika rösträknare,
att välja Madelene Engström, Stockholms distrikt (2005) till justerare,
att välja Daniel Andersson, Västerås distrikt (1999) till justerare tillika

rösträknare,
att välja Erik Jildeteg, Stockholms distrikt (2001) till justerare,
att välja Sebastian Ohlsson-Bååth, Lunds distrikt (2001) till rösträknare.
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

Riksårsmötet beslutar
att fastställa antalet justerare till tre personer och rösträknare till två

personer,
att välja justerare och rösträknare i klump,
att välja Madelene Engström, Daniel Andersson och Erik Jildeteg till

justerare samt Daniel Andersson och Sebastian Ohlsson-Bååth till
rösträknare.

Beslut togs med acklamation

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV SAMMANTRÄDESORDNING

Förbundsstyrelsen informerar om sammanträdesordningen.

Förbundsstyrelsen föreslår
att fastställa sammanträdesordningen enligt Förbundsstyrelsens förslag.

Riksårsmötet beslutar
att fastställa föreslagen sammanträdesordning.
Beslut togs med acklamation

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Riksårsmötespresidiet informerar om föredragningslistan.

Förbundsstyrelsen föreslår
att ändra §8 till: Inrättande av utskott och val av utskottspresidium,
att fastställa föredragningslistan enligt Förbundsstyrelsens förslag.

Riksårsmötet beslutar
att ändra §8 till: Inrättande av utskott och val av utskottspresidium,
att fastställa föreslagen föredragningslista.
Beslut togs med acklamation
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

§ 8 INRÄTTANDE AV UTSKOTT OCH VAL AV UTSKOTTSPRESIDIUM

Rasmus Christensen presenterar valberedningens förslag.

Förbundsstyrelsen presenterar utskotten och indelningen av ärenden för
Riksårsmöte.

Förbundsstyrelsen föreslår

att inrätta Tro & identitetutskottet med ärenden:
Proposition 2022:1
Proposition 2022:2
Motion 2022:2
Verksamhetsberättelse 2021,

att inrätta Organisationsutskottet med ärenden:
Proposition 2022:1
Proposition 2022:2
Motion 2022:1
Verksamhetsberättelse 2021,

att inrätta Ekonomiutskottet med ärenden:
Proposition 2022:1
Proposition 2022:2
Proposition 2022:3
Årsredovisning 2021
Motion 2022:2
Motion 2022:3
Verksamhetsberättelse 2021.

Valberedningen föreslår
att välja Matilda Hellgren, Stockholms distrikt (1999), Moa Wegestål Hobro

Lunds distrikt (1991), Emma Svärd, Uppsala distrikt (1997), Sofia
Carlsson, Visby distrikt (1999), Tobias Jonsson, Stockholms distrikt (1995)
och Zandra Öman Lund, Strängnäs distrikt (1999) till utskottspresidium.

Röstlängden visar 120 ombud.

Riksårsmötet beslutar

att inrätta utskotten enligt Förbundsstyrelsens förslag,

att välja utskottspresidium i klump,

att välja Matilda Hellgren, Moa Wegestål Hobro, Emma Svärd, Sofia

Carlsson, Tobias Jonsson och Zandra Öman Lund till

utskottspresidium.

Beslut togs med acklamation
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

§ 9 PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Felicia Karlsson och Molly Fagergren presenterar valberedningens förslag.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSSTOPP

Riksårsmötespresidiet informerar om nomineringsstoppet.

Förbundsstyrelsen föreslår
att nomineringsstoppet infaller vid öppnandet av §17 Pläderingar.

Riksårsmötet beslutar

att fastställa nomineringsstoppet vid öppnandet av §17 Pläderingar.

Beslut togs med acklamation

§ 11 PRESENTATION AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖREGÅENDE ÅR

Förbundsstyrelsen presenterar verksamhetsberättelse och bokslut.

Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, skickar en hälsning via Erik Widenfalk, ungdomsrådgivare till biskopen.

§ 12 IDÉTORG OCH UTSKOTTSFÖRHANDLINGAR

Riksårsmötespresidiet informerar om idétorg och utskottsförhandlingar.

§ 13 FÖREGÅENDE RIKSÅRSMÖTESPROTOKOLL

Mårten Bjöörn informerar om justerat protokoll från föregående Riksårsmöte.

Förbundsstyrelsen föreslår
att lägga årsmötesprotokollet från Riksårsmötet 2021 till handlingarna.

Röstlängden justeras till 121 ombud.

Riksårsmötet beslutar
att lägga årsmötesprotokollet från Riksårsmötet 2021 till handlingarna.
Beslut togs med acklamation
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

§ 14 GRANSKNING AV FÖREGÅENDE ÅRS VERKSAMHET OCH EKONOMI

A) Verksamhetsberättelse

Tro- och identitetsutskottet föreslår
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.

Organisationsutskottet föreslår
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.

Ekonomiutskottet föreslår
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.

Riksårsmötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.
Beslut togs med acklamation

B) Årsredovisning

Förbundsstyrelsen sammanfattar årsredovisningen och förbundskansliet svarade
på frågor.

Ekonomiutskottet föreslår
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021,
att överskottsmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor

7 654 707,
att lägga årsredovisningen för 2021 till handlingarna.

Riksårsmötet beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021,
att lägga årsredovisningen för 2021 till handlingarna,
att överskottsmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor

7.654.707.
Beslut togs med acklamation
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

C) Sakrevisionsberättelse

Sakrevisor, Torsten Thorvaldsson, Växjö distrikt, föredrog revisionsberättelsen.

Sakrevisorerna föreslår
att lägga sakrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 till handlingarna.

Riksårsmötet beslutar
att lägga sakrevisionsberättelsen för 2021 till handlingarna.
Beslut togs med acklamation

D) Revisionsberättelse

Mötesordförande läser uttalandet i revisionsberättelsen.

Revisorerna föreslår
att lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 till

handlingarna.

Riksårsmötet beslutar
att lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 till

handlingarna.
Beslut togs med acklamation

§ 15 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖREGÅENDE ÅR

Revisorerna föreslår
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Riksårsmötet beslutar
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet och

förvaltning,
att beslutet var enhälligt.
Beslut togs med acklamation
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

§ 16 BEHANDLING AV PROPOSITIONER, MOTIONER OCH INTERPELLATIONER

A) Proposition 2022:2 - Verksamhetsplan 2023

Förbundsstyrelsen föreslår
att bifalla proposition 2022:2.

Organisationsutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:2.

Tro- och Identitetsutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:2.

Ekonomiutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:2.

Riksårsmötet beslutar
att bifalla proposition 2022:2.
Beslut togs med acklamation

FS flamsar genom att utmana presidiet i limbo.

B) Motion 2022:2 - Riksläger för alla åldersgrupper

Motionären föreslår
att uppdra åt Förbundsstyrelsen att genomföra ett riksläger för alla

åldersgrupper år 2024.

Förbundsstyrelsen föreslår
att avslå motionen i sin helhet.

Ekonomiutskottet föreslår
att avslå motion 2022:2 i sin helhet,
att uppdra åt Förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för att stötta och

uppmuntra distrikten i genomförandet av distriktsöverskridande
verksamhet.
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Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

Tro- och Identitetsutskottet föreslår
att avslå motion 2022:2 i sin helhet,
att Förbundsstyrelsen ska ta fram en vision och en tydlig plan för

återkommande riksläger och presentera planen på Riksårsmötet 2023,
att att tillsätta en arbetsgrupp inför framtida riksläger, efter lägret 2023 i

samarbete med distrikten, för att skapa den organisatoriska möjligheten
till ett större läger, samt utvärdera det läger som varit.

Malva Larsson (Uppsala distrikt) väcker ett yrkande i plenum som föll i Tro- och identitetsutskottet.

Malva Larsson, Uppsala distrikt, föreslår
att genomföra riksläger för åldrarna 0-30 år.

Carina Etander Rimborg (Kyrkomötets andre vice ordförande) ger Riksårsmötet en hälsning från Kyrkomötet.

Agne Arnesson (vice ordförande i Stiftsstyrelsen i Skara stift) ger Riksårsmötet en hälsning från Stiftsstyrelsen och
biskop Åke Bonnier, Skara stift.

Röstlängden justeras till 119 ombud.

Riksårsmötet beslutar
att avslå motionen i sin helhet,
att Förbundsstyrelsen ska ta fram en vision och en tydlig plan för

återkommande riksläger och presentera planen på Riksårsmötet
2023,

att uppdra åt Förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för att stötta och
uppmuntra distrikten i genomförandet av distriktsöverskridande
verksamhet.

Beslut togs med acklamation

att tillsätta en arbetsgrupp inför framtida riksläger, efter lägret 2023 i
samarbete med distrikten, för att skapa den organisatoriska
möjligheten till ett större läger, samt utvärdera det läger som varit.

Beslut togs med votering

Thomas Nilsson-Lill (Skara stift) informerar om Bibeläventyret.

Andreas Gerenmark och Santino Wedin (Göteborg) informerar om Nattkampen.
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C) Motion 2022: 1 - Framförhållning från förbundet

Motionären föreslår
att det ska finnas datum i den verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

som Förbundsstyrelsen lägger fram till Riksårsmötet.

Förbundsstyrelsen föreslår
att avslå motionen i sin helhet.

Organisationsutskottet föreslår
att avslå motionens att-sats,
att uppdra Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa ett

kalenderdokument med månad och datum med bättre framförhållning än
det nuvarande kalenderutskicket.

Riksårsmötet beslutar
att bortse från sammanträdesordningen i plenum och tillåta nya

yrkanden i §16c Motion 2022:1.
Beslut togs med votering

Tilda Ljungberg, Göteborgs distrikt, föreslår
att uppdra Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa ett

kalenderdokument med månad eller datum med bättre framförhållning än
det nuvarande kalenderutskicket.

Rasmus Hovryd, Uppsala distrikt, föreslår
att det ska finnas datum för kommande verksamhetsår i december 2 år innan.

Riksårsmötet beslutar
att sätta streck i debatten.
Beslut togs med rösträkning
Röstsiffror
Bifall: 60 Avslag: 54 Avstå: 1

Reservationer
“Följande vill reservera sig mot beslutet om streck i debatten i punkt 16c, med motiveringen att
det inte har gått rätt till mot vår sammanträdesordning”
Cornelia Bergman, Ida Bergman, Elin Lidgren, Jeanette Berg - Stellander, Linnéa Persson Bäckström, Zack
Häggkvist, Julia Linder, Carolina Holm - Nordin, Tom Johansson, Milton Antonsson, Casper Ångström
Nilsen, David Nilsson (Härnösands Distrikt)
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Riksårsmötet beslutar
att avslå motionen i sin helhet,
att uppdra Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa ett

kalenderdokument med månad eller datum med bättre
framförhållning än det nuvarande kalenderutskicket.

Beslut togs med acklamation

Hanna Soldal (förbundskansliet) informerar om Ageravolontärer och hur man blir en.

D) Motion 2022:3 - Solskärmar och bucket hats till materiallagret

Motionären föreslår
att köpa in solskärmar till materiallagret,
att utforska möjligheten att beställa in bucket hats/fiskehattar med Svenska

kyrkans ungas logga på,
att utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger.

Förbundsstyrelsen föreslår
att avslå motionens första att-sats,
att bifalla motionens andra och tredje att-sats.

Ekonomiutskottet föreslår
att utforska möjligheten att beställa in solskärmar till materialförrådet,
att att utforska möjligheter att beställa in bucket hats/fiskehattar med

Svenska kyrkans ungas logga på,
att utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger,
att avslå motionens första att-sats.

Information ges om att gå ner till vandrarhemmet vid paus och stänga fönster samt att använda rökrutan och inte
röka någon annanstans.

Riksårsmötet beslutar
att avslå motionens första att-sats,
att utforska möjligheten att beställa in solskärmar till materialförrådet,
att utforska möjligheten att beställa in bucket hats/fiskehattar med

Svenska Kyrkans Ungas logga på,
att utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger.
Beslut togs med acklamation
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FS tramsar genom att färga håret på två ledamöter.

Röstlängden justeras till 118 ombud.

Riksårsmötet beslutar
att avslå upprivning av beslutet i §16c  Motion 2022:1.
Beslut togs med acklamation

E) Proposition 2022:1 - SVENSKA KYRKANS UNGAS
VERKSAMHETSVISION 2023–2025

Förbundsstyrelsen föreslår
att bifalla proposition 2022:1.

Organisationsutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:1.

Tro- och Identitetutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:1.

Riksårsmötet beslutar
att bifalla proposition 2022:1.
Beslut togs med acklamation

F) Proposition 2022:3 - RAMBUDGET 2023 OCH PRELIMINÄR
RAMBUDGET 2024

Förbundsstyrelsen föreslår
att bifalla rambudgeten för 2023,
att bifalla den preliminära rambudgeten för 2024.

Ekonomiutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:3.

Röstlängden justeras till 118 ombud.

Riksårsmötet beslutar
att bifalla rambudgeten för 2023,
att bifalla den preliminära rambudgeten för 2024.
Beslut togs med acklamation

 T
M

, K
L,

 M
B,

 E
J,

 S
W

, O
L,

 D
A,

 N
E,

 M
E,

 E
O

TB
E 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





Svenska Kyrkans Unga Sida 18 av 21

Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07

Biskop Åke Bonnier, Skara stift, skickade videohälsning till Riksårsmötet med uppmuntran att ta mer plats.
Ärkebiskopen Antje Jackelén skickade videohälsning till Riksårsmötet med orden att hon är stolt över Svenska
Kyrkans Unga.
Valberedningen informerar om sina kandidater.

§ 17 PLÄDERINGAR

Riksårsmötet får plädera för nominerade i paragraf  §18, §19 & §20.

Tova och Viktor (FS) läser ur Höga Visan.

Röstlängden justeras till 107 ombud.

Presidiet mottar en ordningsfråga via coach om det går att rösta på distans, i och med att Härnösand inte är på
plats.

Presidiet nekar ordningsfrågan med följande motivering. “I och med den fastställda sammanträdesordningen finner
vi att ombud med röstkort endast har rösträtt ifall de närvarar på mötet i person.”

Presidiet uppfattar ett missnöje från ombuden i plenum när ordningsfrågan nekades.

Riksårsmötet beslutar
att väcka ordningsfråga mot presidiets motivering.
Beslut togs med acklamation

Riksårsmötet föreslår
att bryta sammanträdesordningen för att tillåta Härnösands ombud att rösta från sin

buss.

Riksårsmötet beslutar i ordningsfråga
att bryta sammanträdesordningen för att tillåta Härnösands ombud att rösta från sin buss.
Beslut togs med votering

Röstlängden justeras till 118 ombud.

Reservation
“Flera ombud har tidigare lämnat Riksårsmötet och överlämnat deras röst kort och förlorat deras
rösträtt. Vi tycker inte att det är rätt att bryta på de uppsatta reglerna som röstat igenom i början
av mötet. Vi tycker inte heller att det är det är rätt att böja denna regel för en grupp och inte all
som har lämnat in deras röst kort.”
Nelly Strömberg, Isac Ahlqvist, Victor Blixth (Växjö stift)
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§ 18 VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE

A) Förbundsstyrelseledamöter på två år

Riksårsmötet ska välja 6 stycken förbundsstyrelseledamöter på två år vid jämna år.

Röstlängden justeras till 118 ombud.

Riksårsmötet beslutar
att välja Amanda Laine, Noa Edwardsson, Hannes Tegerstrand, Clara

Olsson, Santino Wedin och Dorotea Alstergren till
förbundsstyrelseledamöter på två år.

Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Skotsk STV”

B) Ev Fyllnadsval av förbundsstyrelseledamöter på ett år

Riksårsmötet beslutar
att välja Axel Hellstrand och Anna Andersson till fyllnadsval av

förbundsstyrelseledamöter på ett år.
Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Skotsk STV”

§ 19 VAL AV REVISORER PÅ ETT ÅR

A) Två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad)

Riksårsmötet ska välja 2 stycken räkenskapsrevisorer på ett år vid jämna
år.

Riksårsmötet beslutar
att välja ordinarie räkenskapsrevisorer i klump,
att välja Karin Francois till auktoriserad räkenskapsrevisor på ett år,
att välja Johan Berkman till räkenskapsrevisor på ett år.
Beslut togs med acklamation

B) Två ersättande räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad)

Riksårsmötet ska välja 2 stycken ersättande räkenskapsrevisorer på ett år vid jämna
år.

Riksårsmötet beslutar
att välja ersättande räkenskapsrevisorer i klump,
att välja Mattias Eklöf  (auktoriserad) och Nichlas Holmgren Gellersten

till räkenskapsrevisorersättare på ett år.
Beslut togs med acklamation
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C) Två sakrevisorer

Riksårsmötet ska välja 2 stycken sakrevisorer på ett år vid jämna år.

Riksårsmötet beslutar
att välja sakrevisor i klump,
att välja Anna Frost och Torsten Thorvaldsson till sakrevisor på ett

år.
Beslut togs med acklamation

D) Två ersättande sakrevisorer

Riksårsmötet ska välja 2 stycken ersättande sakrevisorer på ett år vid jämna år.

Riksårsmötet beslutar
att välja sakrevisorersättare i klump,
att välja Lisa Lottadotter Gerenmark och Markus Brunkvist till

sakrevisorersättare på ett år.
Beslut togs med acklamation

§ 20 VAL AV VALBEREDNING

A) Sammankallande i valberedningen på två år

Riksårsmötet ska välja en sammankallande i valberedningen på två år vid jämna år.

Riksårsmötet beslutar
att välja Felicia Karlsson som sammankallande i valberedningen på två

år.
Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Skotsk STV”

Riksårsmötet beslutar i ordningsfråga
att tillfälligt öppna upp för nomineringar till §20c tills punkten öppnas.
Beslut togs med acklamation

B) Två ledamöter i valberedningen på två år

Riksårsmötet ska välja två ledamöter i valberedningen på två år vid jämna år.

Riksårsmötet beslutar
att välja valberedning i klump,
att välja Emma Svärd och Jonatan Widmark som ledamöter i

valberedningen på två år.
Beslut togs med acklamation
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Christian och Kerstin (förbundskansliet) tackade av volontärerna.

C) Fyllnadsval till valberedningen på ett år

Riksårsmötet ska göra ett fyllnadsval till valberedningen på ett år. Då ordinarie
ledamot kliver upp som sammankallande.

Riksårsmötet beslutar
att välja Marcus Kjellberg som ledamot i valberedningen på ett år.
Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Majoritetsomröstning”
Röstsiffror
Fyllnadsval till valberedningen på ett år.

Marcus Kjellberg: 55
Marcus Kammeborn: 53
Avstå: 10

Felicia Karlsson (nyvald sammankallande, valberedningen) informerar den nyvalda valberedningen.

§ 21 RIKSÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Tova Mårtensson tackar avgående förtroendevalda och
funktionärer samt förklarar Riksårsmötet för avslutat.
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Protokoll
Tid
Torsdag 4 augusti 2022 kl. 16:45 till lördag 7 augusti 2022 kl. 10:58.


Plats och ort
Flämslätts stiftsgård, Lerdala
Skara Distrikt


Närvarande
121 ombud och ersättare från 12 distrikt.


Omfattning
§ 1-21


Bilagor
Bilaga 1 - Röstlängd
Bilaga 2 - Nomineringar & Valberednings förslag
Bilaga 3 - Yttranden
Bilaga 4 - Möteshandlingar


Underskrifter


__________________________________ __________________________________
Signe Wolf Mårten Bjöörn
Ordförande Ordförande


__________________________________ __________________________________
Karl Larsson Oskar Bailar Edholm
Ordförande Sekreterare


__________________________________ __________________________________
Noa Edwardsson Olivia Lundegårdh
Sekreterare Sekreterare


__________________________________ __________________________________
Madelene Engström Daniel Andersson
Justerare Justerare


__________________________________ __________________________________
Erik Jildeteg Tova Mårtensson
Justerare Förbundsordförande
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TIDER


Torsdag 4 augusti
Riksårsmötet öppnades 2022 kl. 17:00
Riksårsmötet ajournerades kl. 17:37
Riksårsmötet återupptas kl. 19:30
Riksårsmötet ajournerades kl. 20:54
Riksårsmötet återupptas kl. 21:08
Riksårsmötet ajournerades kl. 21:21


Fredag 5 augusti


Riksårsmötet återupptas kl. 9:00
Riksårsmötet ajournerades kl. 9:10
Idétorg & utskottsförhandlingar
Riksårsmötet återupptas kl. 18:56
Riksårsmötet ajournerades kl. 19:35


Lördag 6 augusti


Riksårsmötet återupptas kl. 09:10
Riksårsmötet ajournerades kl. 10:08
Riksårsmötet återupptas kl. 10:20
Riksårsmötet ajournerades kl. 11:25 för lunch
Riksårsmötet återupptas kl. 13:31
Riksårsmötet ajournerades kl. 14:30
Riksårsmötet återupptas kl. 14:47
Riksårsmötet ajournerades kl. 15:34
Riksårsmötet återupptas kl. 15:38
Riksårsmötet ajournerades kl. 16:34
Riksårsmötet återupptas kl. 16:40
Riksårsmötet ajournerades kl. 17:04 för middag
Riksårsmötet återupptas kl. 19:06
Riksårsmötet ajournerades kl. 19:27
Riksårsmötet återupptas kl. 19:37
Riksårsmötet ajournerades kl. 20:44


Söndag 7 augusti


Riksårsmötet återupptas kl. 09:07
Riksårsmötet avslutas kl. 10:58
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§ 1 ÖPPNANDE AV RIKSÅRSMÖTET


Förbundsordförande Tova Mårtensson hälsar välkommen, tänder
Rikårsmötesljuset och förklarar Riksårsmötet för öppnat.


Tova Mårtensson presenterar Riksårsmöteslåten med musikvideo.


FS informerar om att det ska göra en insamling till ACT Svenska kyrkans arbete med Tro och lärande. Alla
uppmuntras att lämna förslag om vad för “trams” som ska göras för pengarna.


§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD


Förbundsordföranden informerar om röstlängden.


Riksårsmötet yrkar
att fastställa röstlängden till 121 ombud,
att anse röstlängden justerad,
att presidiet justerar röstlängden löpande.


Röstlängden visar 121 ombud.


Riksårsmötet beslutar
att fastställa röstlängden till 121 ombud,
att anse röstlängden justerad,
att presidiet justerar röstlängden löpande.
Beslut togs med acklamation


§ 3 FRÅGA OM RIKSÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE


Förbundsordföranden informerar att kallelsen skickades till alla distrikt
24 januari 2022.


Förbundsstyrelsen föreslår
att finna Riksårsmötet behörigt utlyst.


Riksårsmötet beslutar
att finna Riksårsmötet behörigt utlyst.
Beslut togs med acklamation







Svenska Kyrkans Unga Sida 7 av 21


Riksårsmötet 2022 Sammanträdesdatum 2022-08-04 - 2022-08-07


§ 4 VAL AV PRESIDIUM FÖR RIKSÅRSMÖTET


Rasmus Christensen, Selina Lundin och Felicia Karlsson presenterar
valberedningens förslag.


Valberedningen föreslår
- Signe Wolf, Stockholms distrikt (1995)
- Karl Larsson, Göteborgs distrikt (1996)
- Mårten Bjöörn, Skara distrikt (2002)
- Oskar Bailar Edholm, Strängnäs distrikt (1998)
- Olivia Lundegårdh, Uppsala distrikt (1997)
- Noa Edwardsson, Växjö distrikt (2001)


Riksårsmötet beslutar
att välja presidiet i klump,
att välja Signe Wolf,  Karl Larsson och Mårten Bjöörn till


ordförande samt att välja Oskar Bailar Edholm, Olivia Lundegårdh
och Noa Edwardsson till sekreterare för Riksårsmötet.


Beslut togs med acklamation


Rebecca Lundberg (förbundskansliet) informerar om telefonnummer för nattvakt och nattjour samt att det går att
boka samtal med präst eller diakon.


Daniel Tisell (Kyrkostyrelsens andre vice ordförande) gav Riksårsmötet varm och uppmuntrande hälsning.


FS tramsar, leder hela Riksårsmötet i dans.


§ 5 VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE


Riksårsmötespresidiet informerar om justerare respektive rösträknare för
Riksårsmötet. Riksårsmöte måste yrka på och besluta om hur många justerare och
rösträknare samt om de kan vara samma personer eller inte.


Förbundsstyrelsen föreslår
att fastställa antalet justerare till tre personer och rösträknare till två personer.


Riksårsmötet yrkar
att välja 4 justerare tillika rösträknare,
att välja Madelene Engström, Stockholms distrikt (2005) till justerare,
att välja Daniel Andersson, Västerås distrikt (1999) till justerare tillika


rösträknare,
att välja Erik Jildeteg, Stockholms distrikt (2001) till justerare,
att välja Sebastian Ohlsson-Bååth, Lunds distrikt (2001) till rösträknare.
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Riksårsmötet beslutar
att fastställa antalet justerare till tre personer och rösträknare till två


personer,
att välja justerare och rösträknare i klump,
att välja Madelene Engström, Daniel Andersson och Erik Jildeteg till


justerare samt Daniel Andersson och Sebastian Ohlsson-Bååth till
rösträknare.


Beslut togs med acklamation


§ 6 FASTSTÄLLANDE AV SAMMANTRÄDESORDNING


Förbundsstyrelsen informerar om sammanträdesordningen.


Förbundsstyrelsen föreslår
att fastställa sammanträdesordningen enligt Förbundsstyrelsens förslag.


Riksårsmötet beslutar
att fastställa föreslagen sammanträdesordning.
Beslut togs med acklamation


§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA


Riksårsmötespresidiet informerar om föredragningslistan.


Förbundsstyrelsen föreslår
att ändra §8 till: Inrättande av utskott och val av utskottspresidium,
att fastställa föredragningslistan enligt Förbundsstyrelsens förslag.


Riksårsmötet beslutar
att ändra §8 till: Inrättande av utskott och val av utskottspresidium,
att fastställa föreslagen föredragningslista.
Beslut togs med acklamation
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§ 8 INRÄTTANDE AV UTSKOTT OCH VAL AV UTSKOTTSPRESIDIUM


Rasmus Christensen presenterar valberedningens förslag.


Förbundsstyrelsen presenterar utskotten och indelningen av ärenden för
Riksårsmöte.


Förbundsstyrelsen föreslår


att inrätta Tro & identitetutskottet med ärenden:
Proposition 2022:1
Proposition 2022:2
Motion 2022:2
Verksamhetsberättelse 2021,


att inrätta Organisationsutskottet med ärenden:
Proposition 2022:1
Proposition 2022:2
Motion 2022:1
Verksamhetsberättelse 2021,


att inrätta Ekonomiutskottet med ärenden:
Proposition 2022:1
Proposition 2022:2
Proposition 2022:3
Årsredovisning 2021
Motion 2022:2
Motion 2022:3
Verksamhetsberättelse 2021.


Valberedningen föreslår
att välja Matilda Hellgren, Stockholms distrikt (1999), Moa Wegestål Hobro


Lunds distrikt (1991), Emma Svärd, Uppsala distrikt (1997), Sofia
Carlsson, Visby distrikt (1999), Tobias Jonsson, Stockholms distrikt (1995)
och Zandra Öman Lund, Strängnäs distrikt (1999) till utskottspresidium.


Röstlängden visar 120 ombud.


Riksårsmötet beslutar


att inrätta utskotten enligt Förbundsstyrelsens förslag,


att välja utskottspresidium i klump,


att välja Matilda Hellgren, Moa Wegestål Hobro, Emma Svärd, Sofia


Carlsson, Tobias Jonsson och Zandra Öman Lund till


utskottspresidium.


Beslut togs med acklamation
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§ 9 PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG


Felicia Karlsson och Molly Fagergren presenterar valberedningens förslag.


§ 10 FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSSTOPP


Riksårsmötespresidiet informerar om nomineringsstoppet.


Förbundsstyrelsen föreslår
att nomineringsstoppet infaller vid öppnandet av §17 Pläderingar.


Riksårsmötet beslutar


att fastställa nomineringsstoppet vid öppnandet av §17 Pläderingar.


Beslut togs med acklamation


§ 11 PRESENTATION AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖREGÅENDE ÅR


Förbundsstyrelsen presenterar verksamhetsberättelse och bokslut.


Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, skickar en hälsning via Erik Widenfalk, ungdomsrådgivare till biskopen.


§ 12 IDÉTORG OCH UTSKOTTSFÖRHANDLINGAR


Riksårsmötespresidiet informerar om idétorg och utskottsförhandlingar.


§ 13 FÖREGÅENDE RIKSÅRSMÖTESPROTOKOLL


Mårten Bjöörn informerar om justerat protokoll från föregående Riksårsmöte.


Förbundsstyrelsen föreslår
att lägga årsmötesprotokollet från Riksårsmötet 2021 till handlingarna.


Röstlängden justeras till 121 ombud.


Riksårsmötet beslutar
att lägga årsmötesprotokollet från Riksårsmötet 2021 till handlingarna.
Beslut togs med acklamation
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§ 14 GRANSKNING AV FÖREGÅENDE ÅRS VERKSAMHET OCH EKONOMI


A) Verksamhetsberättelse


Tro- och identitetsutskottet föreslår
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.


Organisationsutskottet föreslår
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.


Ekonomiutskottet föreslår
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.


Riksårsmötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.
Beslut togs med acklamation


B) Årsredovisning


Förbundsstyrelsen sammanfattar årsredovisningen och förbundskansliet svarade
på frågor.


Ekonomiutskottet föreslår
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021,
att överskottsmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor


7 654 707,
att lägga årsredovisningen för 2021 till handlingarna.


Riksårsmötet beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021,
att lägga årsredovisningen för 2021 till handlingarna,
att överskottsmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor


7.654.707.
Beslut togs med acklamation
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C) Sakrevisionsberättelse


Sakrevisor, Torsten Thorvaldsson, Växjö distrikt, föredrog revisionsberättelsen.


Sakrevisorerna föreslår
att lägga sakrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 till handlingarna.


Riksårsmötet beslutar
att lägga sakrevisionsberättelsen för 2021 till handlingarna.
Beslut togs med acklamation


D) Revisionsberättelse


Mötesordförande läser uttalandet i revisionsberättelsen.


Revisorerna föreslår
att lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 till


handlingarna.


Riksårsmötet beslutar
att lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 till


handlingarna.
Beslut togs med acklamation


§ 15 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖREGÅENDE ÅR


Revisorerna föreslår
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.


Riksårsmötet beslutar
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet och


förvaltning,
att beslutet var enhälligt.
Beslut togs med acklamation
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§ 16 BEHANDLING AV PROPOSITIONER, MOTIONER OCH INTERPELLATIONER


A) Proposition 2022:2 - Verksamhetsplan 2023


Förbundsstyrelsen föreslår
att bifalla proposition 2022:2.


Organisationsutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:2.


Tro- och Identitetsutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:2.


Ekonomiutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:2.


Riksårsmötet beslutar
att bifalla proposition 2022:2.
Beslut togs med acklamation


FS flamsar genom att utmana presidiet i limbo.


B) Motion 2022:2 - Riksläger för alla åldersgrupper


Motionären föreslår
att uppdra åt Förbundsstyrelsen att genomföra ett riksläger för alla


åldersgrupper år 2024.


Förbundsstyrelsen föreslår
att avslå motionen i sin helhet.


Ekonomiutskottet föreslår
att avslå motion 2022:2 i sin helhet,
att uppdra åt Förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för att stötta och


uppmuntra distrikten i genomförandet av distriktsöverskridande
verksamhet.
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Tro- och Identitetsutskottet föreslår
att avslå motion 2022:2 i sin helhet,
att Förbundsstyrelsen ska ta fram en vision och en tydlig plan för


återkommande riksläger och presentera planen på Riksårsmötet 2023,
att att tillsätta en arbetsgrupp inför framtida riksläger, efter lägret 2023 i


samarbete med distrikten, för att skapa den organisatoriska möjligheten
till ett större läger, samt utvärdera det läger som varit.


Malva Larsson (Uppsala distrikt) väcker ett yrkande i plenum som föll i Tro- och identitetsutskottet.


Malva Larsson, Uppsala distrikt, föreslår
att genomföra riksläger för åldrarna 0-30 år.


Carina Etander Rimborg (Kyrkomötets andre vice ordförande) ger Riksårsmötet en hälsning från Kyrkomötet.


Agne Arnesson (vice ordförande i Stiftsstyrelsen i Skara stift) ger Riksårsmötet en hälsning från Stiftsstyrelsen och
biskop Åke Bonnier, Skara stift.


Röstlängden justeras till 119 ombud.


Riksårsmötet beslutar
att avslå motionen i sin helhet,
att Förbundsstyrelsen ska ta fram en vision och en tydlig plan för


återkommande riksläger och presentera planen på Riksårsmötet
2023,


att uppdra åt Förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för att stötta och
uppmuntra distrikten i genomförandet av distriktsöverskridande
verksamhet.


Beslut togs med acklamation


att tillsätta en arbetsgrupp inför framtida riksläger, efter lägret 2023 i
samarbete med distrikten, för att skapa den organisatoriska
möjligheten till ett större läger, samt utvärdera det läger som varit.


Beslut togs med votering


Thomas Nilsson-Lill (Skara stift) informerar om Bibeläventyret.


Andreas Gerenmark och Santino Wedin (Göteborg) informerar om Nattkampen.
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C) Motion 2022: 1 - Framförhållning från förbundet


Motionären föreslår
att det ska finnas datum i den verksamhetsplan för kommande verksamhetsår


som Förbundsstyrelsen lägger fram till Riksårsmötet.


Förbundsstyrelsen föreslår
att avslå motionen i sin helhet.


Organisationsutskottet föreslår
att avslå motionens att-sats,
att uppdra Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa ett


kalenderdokument med månad och datum med bättre framförhållning än
det nuvarande kalenderutskicket.


Riksårsmötet beslutar
att bortse från sammanträdesordningen i plenum och tillåta nya


yrkanden i §16c Motion 2022:1.
Beslut togs med votering


Tilda Ljungberg, Göteborgs distrikt, föreslår
att uppdra Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa ett


kalenderdokument med månad eller datum med bättre framförhållning än
det nuvarande kalenderutskicket.


Rasmus Hovryd, Uppsala distrikt, föreslår
att det ska finnas datum för kommande verksamhetsår i december 2 år innan.


Riksårsmötet beslutar
att sätta streck i debatten.
Beslut togs med rösträkning
Röstsiffror
Bifall: 60 Avslag: 54 Avstå: 1


Reservationer
“Följande vill reservera sig mot beslutet om streck i debatten i punkt 16c, med motiveringen att
det inte har gått rätt till mot vår sammanträdesordning”
Cornelia Bergman, Ida Bergman, Elin Lidgren, Jeanette Berg - Stellander, Linnéa Persson Bäckström, Zack
Häggkvist, Julia Linder, Carolina Holm - Nordin, Tom Johansson, Milton Antonsson, Casper Ångström
Nilsen, David Nilsson (Härnösands Distrikt)
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Riksårsmötet beslutar
att avslå motionen i sin helhet,
att uppdra Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa ett


kalenderdokument med månad eller datum med bättre
framförhållning än det nuvarande kalenderutskicket.


Beslut togs med acklamation


Hanna Soldal (förbundskansliet) informerar om Ageravolontärer och hur man blir en.


D) Motion 2022:3 - Solskärmar och bucket hats till materiallagret


Motionären föreslår
att köpa in solskärmar till materiallagret,
att utforska möjligheten att beställa in bucket hats/fiskehattar med Svenska


kyrkans ungas logga på,
att utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger.


Förbundsstyrelsen föreslår
att avslå motionens första att-sats,
att bifalla motionens andra och tredje att-sats.


Ekonomiutskottet föreslår
att utforska möjligheten att beställa in solskärmar till materialförrådet,
att att utforska möjligheter att beställa in bucket hats/fiskehattar med


Svenska kyrkans ungas logga på,
att utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger,
att avslå motionens första att-sats.


Information ges om att gå ner till vandrarhemmet vid paus och stänga fönster samt att använda rökrutan och inte
röka någon annanstans.


Riksårsmötet beslutar
att avslå motionens första att-sats,
att utforska möjligheten att beställa in solskärmar till materialförrådet,
att utforska möjligheten att beställa in bucket hats/fiskehattar med


Svenska Kyrkans Ungas logga på,
att utforska möjligheten att få ha solskärmarna i olika färger.
Beslut togs med acklamation
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FS tramsar genom att färga håret på två ledamöter.


Röstlängden justeras till 118 ombud.


Riksårsmötet beslutar
att avslå upprivning av beslutet i §16c  Motion 2022:1.
Beslut togs med acklamation


E) Proposition 2022:1 - SVENSKA KYRKANS UNGAS
VERKSAMHETSVISION 2023–2025


Förbundsstyrelsen föreslår
att bifalla proposition 2022:1.


Organisationsutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:1.


Tro- och Identitetutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:1.


Riksårsmötet beslutar
att bifalla proposition 2022:1.
Beslut togs med acklamation


F) Proposition 2022:3 - RAMBUDGET 2023 OCH PRELIMINÄR
RAMBUDGET 2024


Förbundsstyrelsen föreslår
att bifalla rambudgeten för 2023,
att bifalla den preliminära rambudgeten för 2024.


Ekonomiutskottet föreslår
att bifalla proposition 2022:3.


Röstlängden justeras till 118 ombud.


Riksårsmötet beslutar
att bifalla rambudgeten för 2023,
att bifalla den preliminära rambudgeten för 2024.
Beslut togs med acklamation
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Biskop Åke Bonnier, Skara stift, skickade videohälsning till Riksårsmötet med uppmuntran att ta mer plats.
Ärkebiskopen Antje Jackelén skickade videohälsning till Riksårsmötet med orden att hon är stolt över Svenska
Kyrkans Unga.
Valberedningen informerar om sina kandidater.


§ 17 PLÄDERINGAR


Riksårsmötet får plädera för nominerade i paragraf  §18, §19 & §20.


Tova och Viktor (FS) läser ur Höga Visan.


Röstlängden justeras till 107 ombud.


Presidiet mottar en ordningsfråga via coach om det går att rösta på distans, i och med att Härnösand inte är på
plats.


Presidiet nekar ordningsfrågan med följande motivering. “I och med den fastställda sammanträdesordningen finner
vi att ombud med röstkort endast har rösträtt ifall de närvarar på mötet i person.”


Presidiet uppfattar ett missnöje från ombuden i plenum när ordningsfrågan nekades.


Riksårsmötet beslutar
att väcka ordningsfråga mot presidiets motivering.
Beslut togs med acklamation


Riksårsmötet föreslår
att bryta sammanträdesordningen för att tillåta Härnösands ombud att rösta från sin


buss.


Riksårsmötet beslutar i ordningsfråga
att bryta sammanträdesordningen för att tillåta Härnösands ombud att rösta från sin buss.
Beslut togs med votering


Röstlängden justeras till 118 ombud.


Reservation
“Flera ombud har tidigare lämnat Riksårsmötet och överlämnat deras röst kort och förlorat deras
rösträtt. Vi tycker inte att det är rätt att bryta på de uppsatta reglerna som röstat igenom i början
av mötet. Vi tycker inte heller att det är det är rätt att böja denna regel för en grupp och inte all
som har lämnat in deras röst kort.”
Nelly Strömberg, Isac Ahlqvist, Victor Blixth (Växjö stift)
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§ 18 VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE


A) Förbundsstyrelseledamöter på två år


Riksårsmötet ska välja 6 stycken förbundsstyrelseledamöter på två år vid jämna år.


Röstlängden justeras till 118 ombud.


Riksårsmötet beslutar
att välja Amanda Laine, Noa Edwardsson, Hannes Tegerstrand, Clara


Olsson, Santino Wedin och Dorotea Alstergren till
förbundsstyrelseledamöter på två år.


Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Skotsk STV”


B) Ev Fyllnadsval av förbundsstyrelseledamöter på ett år


Riksårsmötet beslutar
att välja Axel Hellstrand och Anna Andersson till fyllnadsval av


förbundsstyrelseledamöter på ett år.
Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Skotsk STV”


§ 19 VAL AV REVISORER PÅ ETT ÅR


A) Två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad)


Riksårsmötet ska välja 2 stycken räkenskapsrevisorer på ett år vid jämna
år.


Riksårsmötet beslutar
att välja ordinarie räkenskapsrevisorer i klump,
att välja Karin Francois till auktoriserad räkenskapsrevisor på ett år,
att välja Johan Berkman till räkenskapsrevisor på ett år.
Beslut togs med acklamation


B) Två ersättande räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad)


Riksårsmötet ska välja 2 stycken ersättande räkenskapsrevisorer på ett år vid jämna
år.


Riksårsmötet beslutar
att välja ersättande räkenskapsrevisorer i klump,
att välja Mattias Eklöf  (auktoriserad) och Nichlas Holmgren Gellersten


till räkenskapsrevisorersättare på ett år.
Beslut togs med acklamation
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C) Två sakrevisorer


Riksårsmötet ska välja 2 stycken sakrevisorer på ett år vid jämna år.


Riksårsmötet beslutar
att välja sakrevisor i klump,
att välja Anna Frost och Torsten Thorvaldsson till sakrevisor på ett


år.
Beslut togs med acklamation


D) Två ersättande sakrevisorer


Riksårsmötet ska välja 2 stycken ersättande sakrevisorer på ett år vid jämna år.


Riksårsmötet beslutar
att välja sakrevisorersättare i klump,
att välja Lisa Lottadotter Gerenmark och Markus Brunkvist till


sakrevisorersättare på ett år.
Beslut togs med acklamation


§ 20 VAL AV VALBEREDNING


A) Sammankallande i valberedningen på två år


Riksårsmötet ska välja en sammankallande i valberedningen på två år vid jämna år.


Riksårsmötet beslutar
att välja Felicia Karlsson som sammankallande i valberedningen på två


år.
Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Skotsk STV”


Riksårsmötet beslutar i ordningsfråga
att tillfälligt öppna upp för nomineringar till §20c tills punkten öppnas.
Beslut togs med acklamation


B) Två ledamöter i valberedningen på två år


Riksårsmötet ska välja två ledamöter i valberedningen på två år vid jämna år.


Riksårsmötet beslutar
att välja valberedning i klump,
att välja Emma Svärd och Jonatan Widmark som ledamöter i


valberedningen på två år.
Beslut togs med acklamation
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Christian och Kerstin (förbundskansliet) tackade av volontärerna.


C) Fyllnadsval till valberedningen på ett år


Riksårsmötet ska göra ett fyllnadsval till valberedningen på ett år. Då ordinarie
ledamot kliver upp som sammankallande.


Riksårsmötet beslutar
att välja Marcus Kjellberg som ledamot i valberedningen på ett år.
Beslut togs med rösträkning i VoteIT, röstningsmetod ”Majoritetsomröstning”
Röstsiffror
Fyllnadsval till valberedningen på ett år.


Marcus Kjellberg: 55
Marcus Kammeborn: 53
Avstå: 10


Felicia Karlsson (nyvald sammankallande, valberedningen) informerar den nyvalda valberedningen.


§ 21 RIKSÅRSMÖTETS AVSLUTANDE


Förbundsordförande Tova Mårtensson tackar avgående förtroendevalda och
funktionärer samt förklarar Riksårsmötet för avslutat.





		2022-10-07T14:37:50+0000


	



