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PROPOSITION 2023:1 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2024 
Verksamhetsplanen innehåller den verksamhet som förbundsstyrelsen har för 
avsikt att genomföra under verksamhetsåret 2024. 

DEMOKRATISK RÖRELSE 
Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket till-
hör sådana som de.
– Matt 19:14

Svenska Kyrkans Unga vill
• genomföra Riksårsmötet som är organisationens högsta beslutande organ 

där deltagarna får delge åsikter och besluta om organisationens framtid. 

• genomföra De Ungas Kyrkomöte för att uppmärksamma barn- och ung-
domsperspektivet i frågor som rör unga i Svenska kyrkan. I samband med 
detta genomförs ett forum där kyrkomötesledamöter och unga kristna 
möts kring frågorna på De Ungas Kyrkomöte. 

• utreda och utveckla organisationens demokratiska former och årsmötes-
former för en hållbar framtid.

KRISTUS I CENTRUM OCH DOPET SOM GRUND 
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 
– Gal 3:27

Svenska Kyrkans Unga vill 
• göra den Heliga anden mer levande och lyfta fram den Heliga andens gär-

ningar i varje enskilds liv. Genom att öka den teologiska kunskapen om den 
Heliga anden och djupdyka i dopet. Detta är den tredje delen av det sexåri-
ga fördjupningsprojektet kopplat till treenigheten. 

• arbeta för att stärka kontakterna med andra religiösa barn- och ung-
domsorganisationer och skapa starkare ekumenisk och interreligiös sam-
verkan. Syftet är att i enlighet med påverkansdokumentet verka för barns 
rätt till andlig utveckling samt att, i ekumeniska sammanhang, arbeta mot 
gemenskap i Kristus bland unga i Sverige och världen.
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GEMENSKAP I FÖRSAMLINGEN 
Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, 
vår herre.
– 1 Kor 1:9 

Svenska Kyrkans Unga vill
• öka i antal medlemmar och aktiva lokalavdelningar jämfört med 2023.

• uppmuntra barn- och ungdomskörer att ansluta sig till Svenska Kyrkans 
Unga genom att skapa mervärden för lokalavdelningar som arbetar med 
musikverksamhet i Svenska Kyrkans Unga. 

• uppmuntra fler av våra församlingar till att koppla sina barnverksamhe-
ter till Svenska Kyrkans Unga genom att knyta kontakter och vara med i 
ett bredare sammanhang än den egna församlingen.

• uppmuntra lokalavdelningar och medlemmar att tydligt vara en del av 
församlingen genom att aktivt delta i församlingslivet, samt inspire-
ra och skapa en medvetenhet bland vuxna om varför Svenska Kyrkans 
Unga finns. Målet är att lokalavdelningar är med och skapar kontakt-
vägar samt mötesplatser där unga och vuxna kan engagera sig i kyrkan 
tillsammans. 

VÄXA I TRO OCH ANSVAR 
Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag 
kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fa-
der. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i 
världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber 
honom om i mitt namn. – Joh 15:15-16

Svenska Kyrkans Unga vill 
• öka förståelse i Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar och Svenska 

kyrkans församlingar för vad barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan 
innebär och varför den är viktig. 

• med Jesus Kristus som vår förebild stärka det globala engagemanget och 
kunskapen om det rådande klimatläget för att värna om den skapelse vi 
är kallade till att förvalta i både tanke och handling. Vi vill gå i Jesu fot-
spår och verka för barn- och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och 
en hållbar framtid.
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• arbeta för att stärka och förankra FN:s säkerhetsresolution 2250 om 
unga, fred och säkerhet i organisationen 

• arbeta aktivt med Kyrkornas Världsråds kampanj Skapelsetid i nära sam-
arbete med Sveriges kristna råd

• öka kunskapen om minoriteter i Svenska Kyrkans Unga och arbeta för 
ett mer inkluderande och normmedvetet klimat i organisationen, där vi 
bland annat ställer oss bakom Handlingsplan - Åtaganden kopplade till 
Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket 2022–2031.

• uppmuntra medlemmar att vara en röst i sin kyrka genom att kandidera 
till kyrkovalet samt verka för att nomineringsgrupper kraftigt ökar anta-
let unga under 30 år på valbar plats till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och 
kyrkofullmäktige i kyrkovalet 2025. 

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2023 besluta 
att anta verksamhetsplanen för 2024
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PROPOSITION 2023:2 

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR 2025 
Verksamhetsplanen innehåller den verksamhet som förbundsstyrelsen pla-
nerar att genomföra under verksamhetsåret 2025. 

DEMOKRATISK RÖRELSE 
Allt är tillåtet - men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet - men allt bygger inte upp. 
Sök inte ert eget bästa utan andras.
- 1 Kor 10:23-24

Svenska Kyrkans Unga vill 
• genomföra Riksårsmötet som är organisationens högsta beslutande 

organ där deltagarna får delge åsikter och besluta om organisationens 
framtid. 

• genomföra De Ungas Kyrkomöte för att uppmärksamma barn- och 
ungdomsperspektivet i frågor som rör unga i Svenska kyrkan. I samband 
med detta genomförs ett forum där kyrkomötesledamöter och unga 
kristna möts kring frågorna på De Ungas Kyrkomöte.

KRISTUS I CENTRUM OCH DOPET SOM GRUND 
Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av 
det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att 
världen skall leva.”
- Joh 6:5

Svenska Kyrkans Unga vill 
• fortsätta och avsluta arbetet med det sexåriga fördjupningsprojektet 

kopplat till treenigheten, där det avslutande fokusområdet är den heliga 
Anden. 

• uppmärksamma 1700-års jubiléet för det första troskonciliet i Nicaea 
genom mötesplatser där vi kan mötas och fira jubiléet i ekumenikens 
tecken tillsammans med andra kristna. 

• möjliggöra för medlemmar att utforska sin tro och fördjupa sina kun-
skaper om den kristna läran. Under året vill vi skapa fler möjligheter till 
fördjupning, samtal och diskussion om tro och liv. 

GEMENSKAP I FÖRSAMLINGEN 
Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga 
Anden åt er alla.
- 2 Kor 13:1 3 
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Svenska Kyrkans Unga vill
• öka i antal medlemmar och aktiva lokalavdelningar jämfört med 2024. 

• arbeta för att sprida Svenska Kyrkans Unga som metod och stärka mer-
värdet för enskilda medlemmar såväl som för församlingar att arbeta med 
Svenska Kyrkas Unga. 

• uppmuntra barn- och ungdomskörer att ansluta sig till Svenska Kyrkans 
Unga genom att skapa mervärden för lokalavdelningar som arbetar med 
musikverksamhet i Svenska Kyrkans Unga. 

• uppmuntra lokalavdelningar och medlemmar att tydligt vara en del av 
församlingen genom att aktivt delta i församlingslivet, samt inspirera 
och skapa en medvetenhet bland vuxna om varför Svenska Kyrkans Unga 
finns. Målet är att lokalavdelningar är med och skapar kontaktvägar samt 
mötesplatser där unga och vuxna kan engagera sig i kyrkan tillsammans. 

VÄXA I TRO OCH ANSVAR 
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare 
av Guds nåd i dess många former. 
- 1 Pet 4:10 

Svenska Kyrkans Unga vill
• fortsätta arbeta med att öka förståelse i Svenska Kyrkans Ungas lokalav-

delningar och Svenska kyrkans församlingar för vad barnkonsekvensanalys 
i Svenska kyrkan innebär och varför den är viktig. 

• uppmärksamma Kyrkovalet 2025.

• med Jesus Kristus som förebild stärka det globala engagemanget för den 
skapelse vi fått i uppdrag att förvalta. Vi vill gå i Jesu fotspår och verka för 
barn- och ungas rättigheter såväl som mänskliga rättigheter, arbeta för en 
hållbar framtid och en välmående planet. 

• fortsätta att öka kunskapen om minoriteter i Svenska Kyrkans Unga och 
arbeta för ett mer inkluderande och normmedvetet klimat i organisatio-
nen. 

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2023 besluta 
att  bifalla den preliminära för verksamhetsplanen 2025.
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3

Förslag till RAMBUDGET Prel förslag till RAMBUDGET

2024 2025

Statsbidrag

Kollekter

Svenska kyrkan

Ledning

Arbetsgrupper och projekt

Medlemsstöd

Demokrati och mötesplatser

Utbildning

Utveckling, bevakning och samverkan

Globalt arbete

Personal

Kontor

Övrigt

INTÄKTER/KOSTNADER/SUMMA 8 505 −9 694 −1 189 8 505 −9 694 −1 189

INT KOSTN S:A INT KOSTN S:A
3 200 − 400 2 800 3 200 − 400 2 800

2 500 − 65 2 435 2 500 − 65 2 435

1 325 1 325 1 325 1 325

 − 945 − 945  − 945 − 945

 − 75 − 75  − 75 − 75

 − 576 − 576  − 576 − 576

 290 − 925 − 635  290 − 925 − 635

 − 507 − 507  − 507 − 507

− 110 − 110 − 110 − 110

 − 30 − 30  − 30 − 30

 990 − 990   990 − 990  

 −4 170 −4 170  −4 170 −4 170

 − 725 − 725  − 725 − 725

 200 − 176  24  200 − 176  24

Från staten får vi ett bidrag som är uppdelat i ett fast bidrag för att vi är en barn- och
ungdomsorganisation, ett bidrag som beror på många lokalavdelningar vi har samt antal
medlemmar i åldern 6-25. Kostnaden är den del av bidraget vi betalar ut till varje lokalavdelning
samt kostnad för att revisorn granskar vår statsbidragsansökan

Vi får kollekter från alla Svenska kyrkans församlingar under fyra söndagar. Två söndagar delar vi
med andra organisationer och under två söndagar får vi hela kollekten.

Stöd för verksamheten vi gör. Vi kan använda pengarna som vi anser bäst.

Här finns kostnaderna för en heltidsarvoderad ordförande, förbundsstyrelsens sammanträden
och andra kostnader för att de ska kunna delta på RÅM, besöka distrikt med mera. Vi är
medlemmar i några olika organisationer - eftersom förbundsstyrelsen beslutar om vilka vi ska
vara med i finns de kostnaderna också här.

Arbetsgrupperna tillsätts av förbundsstyrelsen. De grupperna jobbar med områden som bedöms
vara extra viktiga att satsa på. Projekt är tillfälliga insatser som har ett slutdatum - om det inte
senare blir ordinarie verksamhet.

Under året har vi olika områden vi speciellt fokuserar på: att tidigare medlemmar ska förnya sig,
rekrytering av nya medlemmar, att lokalavdelningarna ska medlemsrapportera – och uppdatera
olika uppgifter. Medlemssidorna är en stor del av kostnaderna inom Medlemsstöd. Vi har också
en försäkring för alla medlemmar som finns under den här posten.

Alla arrangemang och mötesplatser medför kostnader. De kostnaderna samt intäkterna
redovisas här. Valberedningen redovisas också separat och finns under den här posten. De Ungas
kyrkomöte har vi arrangerat i flera år och för det får vi bidrag från Svenska kyrkan.

Vi har hemsida och vi deltar på sociala medier. Vi har även marknadsföring samt skickar
information till både lokalavdelningar, distrikt och Svenska kyrkans församlingar.

Här finns pengar för en satsning på en demokratisutbildning. Vi har även avsatt pengar för
Barnkonsekvensutbildningen.

Varje år besöker vi utbildningsinstituten för blivande präster, diakoner, församlingspedagoger
och kyrkomusiker. Vi har också lite extra koll på vad som händer kring konfirmandandarbetet i
Svenska kyrkan.

Vi har en handläggare anställd som jobbar med globala frågor. Hela det arbetet finansieras av
Svenska kyrkan.

För att kunna utföra allt det här arbetet så behöver vi personal. Just nu har vi sju anställda. Fem
jobbar med stöd till medlemmar, lokalavdelningar och distrikt, teologiska frågorna, planering av
Riksårsmöten, Rikshelg och kommunikation.
En anställd jobbar med all ekonomisk hantering samt en anställd som leder arbetet på
förbundskansliet. Vi har en anställd som arbetar heltid med det Globala arbetet och en
heltidsarvoderad ordförande – deras kostnader redovisas under andra områden.

De anställda behöver arbetsplatser med datorer, kopiator, sammanträdesrum och så vidare. Här
träffas också förbundsstyrelsen för sina sammanträden samt när arbetsgrupperna träffas.

En del kostnader och intäkter passar inte in i de andra posterna. Här finns intäkter från de
besparingar (placeringar) vi har. Vi har försäljning av profilprodukter som ger både intäkter och
kostnader. En revisor granskar varje år vår ekonomi.

Kommunikation

PROPOSITION 2023:3

Rambudget 2024 och prel. rambudget 2025



PROPOSITION 2023:4 

STADGEÄNDRING ANGÅENDE VAL AV 
ÅRSMÖTESPRESIDUIM 

Stadgarna kräver i nuläget att Riksårsmötet ska ha med ärendet “Val av pre-
sidium för årsmötet” i föredragningslistan. Förbundsstyrelsen ser en utveck-
lingsmöjlighet för Svenska Kyrkans Ungas demokrati kring årsmötets möjlig-
het att välja ett årsmötespresidium som inte indirekt kräver att presidiet har 
förarbetat. Idag sammanträder valberednings förslag till årsmötespresidium 
minst ett halvår innan Riksårsmötets start för att förbereda sitt eventuella 
presdieuppdrag under årsmötet. Förbundsstyrelsen vill att alla medlemmar får 
bättre möjligheter att väljas till ledamot i Svenska Kyrkans Ungas 
Riksårsmötetspresidium.

Att ett presidium behöver förarbeta för att kunna genomföra ett bra och 
demokratiskt årsmöte är inget förbundsstyrelsen vill sticka under stolen med. 
En utvecklingsaspekt som förbundsstyrelsen ser som både värna om mötesde-
mokratin och årsmötesupplevelsen, är en stadgeändring där ett årsmötespre-
sidium väljs på Riksårsmötet året innan. För att bibehålla stabilitet och minska 
risken för utebliven kunskap förslår förbundsstyrelsen att 
årsmötespresidieledamöter väljs på ett år.

Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse värderar demokratiska kunskaper 
och en god arbetsmiljö högt. Därför, för att undvika hög arbetsbelastning för 
årsmötespresdieledamöterna föreslår förbundsstyrelsen Riksårsmötet att 
fastställa presidieledamöternas antal till sex personer.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2023 besluta att
att i §6 Riksårsmötet lägga till 
”17.  Val av 6 ledamöter till årsmötespresidium”

att i §6 Riksårsmöte ändra från 
“Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, 
ledamöter och sammankallande i valberedningen väljs på två år. Revisorer 
väljs på ett år.”
 till 
“Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, 
ledamöter och sammankallande i valberedningen väljs på två år. Revisorer och 
ledamöter i årsmötespresidium väljs på ett år.” 

att  i §6 Riksårsmöte ta bort ”5. Val av presidium för årsmötet” samt konse-
kvensjustera numreringen av efterföljande punkter i stadgarna. 

att  anse besluten vara omedelbart justerade.
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STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 
 
§ 1 SYFTE  
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse 
av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill 
med Kristus i centrum och med dopet som grund 
verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap 
i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 
 
§ 2 ORGANISATION 
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyr-
kans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande 
organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdel-
ningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska 
Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av 
lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets 
högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där 
distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta 
beslutande organ är Riksårsmötet, där förbunds-
styrelsen väljs.  
 
§ 3 MEDLEMSKAP  
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av 
förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och 
får gärna innehålla ett yttrande från distriktssty-
relsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte 
hindra bildandet av en lokalavdelning. 
 
I Svenska Kyrkans Unga finns två former av med-
lemskap; medlem och stödmedlem. Medlemskap 
innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och 
syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, 
alla medlemmar och stödmedlemmar tillhör en 
lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska 
Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en 
aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och 
syfte. Endast medlem har rösträtt i organisatio-
nens beslutande organ. Endast medlem kan väljas 
till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontakt-
person undantagna. Stödmedlem är den över 30 
år som genom en aktiv handling ställer sig bakom 
rörelsens idé och syfte och är med för att den vill 
ta ställning för Svenska Kyrkans Unga. 
 
§ 4 REPRESENTATION  
Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får lokalav-
delningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud. 
Valbar till ombud är medlem i någon av distrik-
tets lokalavdelningar. Riksårsmötet har 149 fasta 
mandat. Varje distrikt som genomför ett årsmöte 

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 
 
§ 1 SYFTE  
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse 
av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill 
med Kristus i centrum och med dopet som grund 
verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap 
i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 
 
§ 2 ORGANISATION 
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyr-
kans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande 
organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdel-
ningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska 
Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av 
lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets 
högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där 
distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta 
beslutande organ är Riksårsmötet, där förbunds-
styrelsen väljs.  
 
§ 3 MEDLEMSKAP  
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av för-
bundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får 
gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen 
och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra 
bildandet av en lokalavdelning. 
 
I Svenska Kyrkans Unga finns två former av med-
lemskap; medlem och stödmedlem. Medlemskap 
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syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, 
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aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och 
syfte. Endast medlem har rösträtt i organisatio-
nens beslutande organ. Endast medlem kan väljas 
till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontakt-
person undantagna. Stödmedlem är den över 30 
år som genom en aktiv handling ställer sig bakom 
rörelsens idé och syfte och är med för att den vill 
ta ställning för Svenska Kyrkans Unga. 
 
§ 4 REPRESENTATION  
Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får lokalav-
delningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud. 
Valbar till ombud är medlem i någon av distrik-
tets lokalavdelningar. Riksårsmötet har 149 fasta 
mandat. Varje distrikt som genomför ett årsmöte 



har 5 basmandat, därefter bestäms antalet ombud 
procentuellt av antalet rapporterade medlemmar 
i aktiva lokalavdelningar i distriktet den 31 decem-
ber föregående år. Deltagande i årsmöten bekostas 
av sändande organ. Ombud får bara representera 
en uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter 
har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid 
Riksårsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdes-
ordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena.  
 
§ 5 BESLUT  
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat 
anges. Om någon begär det ska sluten omröstning 
ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet 
genom lottning.  
 
§ 6 RIKSÅRSMÖTET  
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ 
är Riksårsmötet, som ska hållas i augusti varje år. 
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden 
som behandlats av förbundsstyrelsen. Kallelse till 
Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda minst 
sex månader före årsmötet. Propositioner till 
Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda senast 
den 15 mars. Tilläggspropositioner kan skickas 
senare. 

Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning 
och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen till-
handa senast den 31 maj. Motionssvaren ska vara 
distrikt och ombud tillhanda senast den 18 juni. 
Enskild medlem, lokalavdelning och distrikt kan 
ställa interpellation till Riksårsmötet. Interpella-
tionen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 
den 31 maj för beredning. Svaren ska vara distrikt 
och ombud och tillhanda senast den 18 juni. 
 
Vid Riksårsmötet ska följande ärenden förekomma:  
1. Justering av röstlängd  
2. Fråga om mötets behöriga utlysande  
3. Fastställande av sammanträdesordning  
4. Fastställande av föredragningslista  
5. Val av presidium för årsmötet  
6. Val av justerare och rösträknare  
7. Verksamhetsberättelse för föregående år  
8. Revisionsberättelse för föregående år  
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
10. Behandling av propositioner  
11. Behandling av motioner samt interpellationer  
12. Verksamhetsvision, behandlas vart tredje år 

har 5 basmandat, därefter bestäms antalet ombud 
procentuellt av antalet rapporterade medlemmar 
i aktiva lokalavdelningar i distriktet den 31 decem-
ber föregående år. Deltagande i årsmöten bekostas 
av sändande organ. Ombud får bara representera 
en uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter 
har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid 
Riksårsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdes-
ordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena.  
 
§ 5 BESLUT  
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat 
anges. Om någon begär det ska sluten omröstning 
ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet 
genom lottning.  
 
§ 6 RIKSÅRSMÖTET  
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ 
är Riksårsmötet, som ska hållas i augusti varje år. 
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden 
som behandlats av förbundsstyrelsen. Kallelse till 
Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda minst 
sex månader före årsmötet. Propositioner till 
Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda senast 
den 15 mars. Tilläggspropositioner kan skickas 
senare. 
 
Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning 
och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen till-
handa senast den 31 maj. Motionssvaren ska vara 
distrikt och ombud tillhanda senast den 18 juni. 
Enskild medlem, lokalavdelning och distrikt kan 
ställa interpellation till Riksårsmötet. Interpella-
tionen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 
den 31 maj för beredning. Svaren ska vara distrikt 
och ombud och tillhanda senast den 18 juni. 
 
Vid Riksårsmötet ska följande ärenden förekomma:  
1. Justering av röstlängd  
2. Fråga om mötets behöriga utlysande  
3. Fastställande av sammanträdesordning  
4. Fastställande av föredragningslista  
5. Val av justerare och rösträknare  
6. Verksamhetsberättelse för föregående år  
7. Revisionsberättelse för föregående år  
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
9. Behandling av propositioner  
10. Behandling av motioner samt interpellationer  
11. Verksamhetsvision, behandlas vart tredje år 
med start 2019  



med start 2019  
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
för kommande år och preliminär budget för näst-
kommande år  
14. a) Vid udda år  
Val av förbundsordförande 
Val av vice förbundsordförande 
Val av 5 förbundsstyrelseledamöter  
b) Vid jämna år 
Val av 6 förbundsstyrelseledamöter  
15. Val av två räkenskapsrevisorer (varav en aukto-
riserad) och två ersättare (varav en auktoriserad)  
16. Val av två sakrevisorer och två ersättare  
17. a) Vid udda år 
Val av två ledamöter i valberedningen  
b) Vid jämna år 
Val av sammankallande i valberedningen 
Val av två ledamöter i valberedningen 

Förbundsordförande, vice förbundsordförande, 
förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och sam-
mankallande i valberedningen väljs på två år. 
Revisorer väljs på ett år.  
 
§ 7 STYRELSE  
Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är 
förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice 
ordförande och elva ledamöter. Valbar till för-
bundsstyrelsen är den som är döpt och medlem 
i Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sam-
mankallas av ordförande eller på dennes upp-
drag. Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 
personer. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då 
60%, avrundat till närmaste heltal, av styrelsen är 
närvarande. Förbundsstyrelsen företräder Svenska 
Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot 
externa organisationer och myndigheter. För-
bundsstyrelsens ledamöter får inte representera 
lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets 
årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt.  
 
§ 8 FÖRVALTNING 
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. 
Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revi-
sorerna senast den 1 april. Sak- och räkenskapsrevi-
sionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen 
senast den 30 april och ska vara hos de utsedda 
ombuden senast den 18 juni.  
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Val av 5 förbundsstyrelseledamöter  
b) Vid jämna år 
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Förbundsordförande, vice förbundsordförande, 
förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och sam-
mankallande i valberedningen väljs på två år. 
Revisorer och ledamöter i årsmötespresidium väljs 
på ett år. 
 
§ 7 STYRELSE  
Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är 
förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice 
ordförande och elva ledamöter. Valbar till för-
bundsstyrelsen är den som är döpt och medlem 
i Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sam-
mankallas av ordförande eller på dennes upp-
drag. Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 
personer. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då 
60%, avrundat till närmaste heltal, av styrelsen är 
närvarande. Förbundsstyrelsen företräder Svenska 
Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot 
externa organisationer och myndigheter. För-
bundsstyrelsens ledamöter får inte representera 
lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets 
årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt.  
 
§ 8 FÖRVALTNING 
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. 
Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revi-
sorerna senast den 1 april. Sak- och räkenskapsrevi-
sionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen 
senast den 30 april och ska vara hos de utsedda 
ombuden senast den 18 juni.  
 



§ 9 EXTRA ÅRSMÖTET 
Extra årsmötet ska hållas när förbundsstyrelsen 
så beslutar, eller när minst 1/3 av distrikten eller 
lokalavdelningarna så begär. Kallelse till Extra 
årsmötet ska vara distrikten tillhanda minst sex 
veckor före årsmötet. På Extra årsmötet tas de 
ärenden som utlysts i kallelsen upp. För Extra års-
mötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om 
Riksårsmötet.  
 
§ 10 STADGEÄNDRING 
Motion om stadgeändring ska vara förbundssty-
relsen tillhanda senast den 31 maj. Proposition om 
stadgeändring ska vara distrikten tillhanda senast 
den 15 mars. Ändringar av stadgarna kräver enkel 
majoritet vid två på varandra följande Riksårsmö-
ten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på 
ett ordinarie Riksårsmöte.  
 
§ 11 UTTRÄDE 
Lokalavdelning som aktivt bedriver verksam-
het som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur 
Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Ute-
slutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet 
angivna röster på nästkommande Riksårsmöte. 
Om uteslutningen ej bekräftas av Riksårsmötet 
rivs förbundsstyrelsens beslut om uteslutning upp. 
Medlemmar i en utesluten lokalavdelning vars 
uteslutning ännu inte är bekräftad av Riksårsmö-
tet har närvaro- och yttranderätt på Riksårsmötet 
samt kan väljas som ombud av sina distrikt. Lo-
kalavdelning som vill begära utträde ur Svenska 
Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från 
ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till för-
bundsstyrelsen. Lokalavdelning som inte godkänts 
som aktiv lokalavdelning trots påminnelse två år 
i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av 
förbundsstyrelsen.  
 
§ 12 UPPLÖSNING 
Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast 
ske om beslut fattas med mer än 3/4 majoritet vid 
två på varandra följande Riksårsmöten. Svenska 
Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning över-
lämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svens-
ka kyrkan. Riksårsmötet beslutar om detta. 
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Riksårsmötet.  
 
§ 10 STADGEÄNDRING 
Motion om stadgeändring ska vara förbundssty-
relsen tillhanda senast den 31 maj. Proposition om 
stadgeändring ska vara distrikten tillhanda senast 
den 15 mars. Ändringar av stadgarna kräver enkel 
majoritet vid två på varandra följande Riksårsmö-
ten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på 
ett ordinarie Riksårsmöte.  
 
§ 11 UTTRÄDE 
Lokalavdelning som aktivt bedriver verksam-
het som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur 
Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Ute-
slutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet 
angivna röster på nästkommande Riksårsmöte. 
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rivs förbundsstyrelsens beslut om uteslutning upp. 
Medlemmar i en utesluten lokalavdelning vars 
uteslutning ännu inte är bekräftad av Riksårsmö-
tet har närvaro- och yttranderätt på Riksårsmötet 
samt kan väljas som ombud av sina distrikt. Lo-
kalavdelning som vill begära utträde ur Svenska 
Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från 
ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till för-
bundsstyrelsen. Lokalavdelning som inte godkänts 
som aktiv lokalavdelning trots påminnelse två år 
i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av 
förbundsstyrelsen.  
 
§ 12 UPPLÖSNING 
Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast 
ske om beslut fattas med mer än 3/4 majoritet vid 
två på varandra följande Riksårsmöten. Svenska 
Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning över-
lämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svens-
ka kyrkan. Riksårsmötet beslutar om detta. 
 



PROPOSITION 2023:5   

FÖRSONINGSPROCESS MED SAMERNA
 
Försoningsarbetet mellan Svenska kyrkan och det samiska folket har pågått 
sedan 1990-talet men har fått ny kraft på senare år. Först 2016, när Svenska 
kyrkan publicerade vitboken där det beskrivs hur samernas och Svenska kyr-
kans relation har sett ut historiskt, sedan återigen när kyrkostyrelsen i juni 
2021 beslutade att Svenska kyrkan ska framföra en offentlig ursäkt till det 
samiska folket, att jobba med åtta åtaganden som är kopplade till ursäkten. 
Dessa åtaganden är samlade i en handlingsplan som samtliga stiftsstyrelser 
ställer sig bakom.  
 
Förutom handlingsplanen kommer konferenser, kallade Ságastallamat som 
betyder dialog på nordsamiska, hållas 2022, 2026 samt 2031. På Ságastal-
lamat 2022 behandlades samiskt inflytande och delaktighet och den andra 
offentliga ursäkten till samerna framfördes. Den första ursäkten framfördes 
2021 i Uppsala, vid båda dessa tillfällen har representanter från Svenska Kyr-
kans Unga varit närvarande.  
 
Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation 
och som sådan bör vi vara en del av ursäkten och processen. Men det bör även 
göras med försiktighet, det är viktigt att lämna plats åt samiska röster och 
arbeta med att utbilda oss själva för att bidra till ett öppnare deltagarklimat 
för samer.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2023 besluta 
att ställa sig bakom ‘Handlingsplan: Åtaganden kopplade till Svenska kyr-
kans ursäkt till det samiska folket 2022–2031’.  
 

5


