	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Att-satser och uppföljning från Riksårsmötet 2016
Komplettering till verksamhetsberättelsen, vad har hänt sedan Riksårsmötet 2016?

Det här är en sammanställning av besluten som fattades på Riksårsmötet 2016. Under attsatserna finns kommentarer eller komplement till besluten. Det här dokumentet är tänkt att
komplettera verksamhetsberättelsen som sträcker sig fram till december 2016. Med det här
dokumentet har förbundsstyrelsen en möjlighet att redovisa också vad som hänt under våren
2017. Den innevarande verksamhetsinriktningen svarar vi alltid för genom
verksamhetsberättelsen.
Riksårsmötet 2016 beslutade…
	
  
MOTIONER OCH PROPOSITIONER
Att

anta proposition 2016:1 prel. Verksamhetsinriktning för 2018.
2018 har inte hänt ännu!

Att

anta proposition 2016:2 Diakonal satsning för 2017-2019.
Projekt Godhet har makt över ondskan är igång och kan följas i sociala medier
samt på Svenska Kyrkans Ungas hemsida.

Att

lägga till 200 tkr till posten demokrati, mötesplatser, medlemsstöd, för en
utvecklingspott för lokalavdelningar och distrikt 2017.
Förbundsstyrelsen beslöt att minska den potten till 100 000 kr i sitt
detaljbudgetarbete pga. minskade intäkter som vi inte ännu visste om vid
Riksårsmötet 2016. Vi har fått in ett tiotal ansökningar ur det som kallas
aktivitetspotten. Kriterier för detta finns att läsa på vår hemsida under
Lokalavdelning > Ekonomi och bidrag.

Att

anta den föreslagna rambudgeten för 2017 med gjorda tillägg.
Förbundsstyrelsen har beslutat om en detaljbudget som vi under året har att
förhålla oss till.

Att

anta den föreslagna preliminärbudgeten för 2018.
Förbundsstyrelsen har lagt fram proposition 2017:2 Rambudget för 2018 där vi
arbetat utifrån den preliminära rambudgeten för 2018. Vi har också utgått från den
när vi gjort vår definitiva verksamhetsinriktning för 2018.

Att

anse interpellationen besvarad.

Att

uppdraga åt förbundsstyrelsen att tillsammans med valberedningen och
gruppen för normmedvetet arbete ta fram ett policydokument för en mer
jämställd och jämlik förbundsstyrelse som redovisas på nästa riksårsmöte.
Ett policydokument är nu författat och finns på Svenska Kyrkans Ungas hemsida
under fliken Om oss > Styrdokument > Policydokument.
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Att

ge varje nyvald valberedning utbildning på genus- och socioekonomiska
frågor.
Varje nyvald valberedning får en Sensus-utbildning kring vad uppdraget innebär
och praktiska tips i samband med förbundets rikshelg. Vi fortsätter föra samtal
med Sensus kring att arbeta in detta i materialet ännu mer tydligt.

Att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett material kring hur det är
möjligt för barn att göra sin röst hörd kring Riksårsmötets samtliga
beslutsärenden.
Förbundet har pålyst det här beslutet i olika sammanhang under året som gått och
också redan nu fört samtal kring detta med det distrikt där vi ska hålla Riksårsmöte
nästa år. Vi vill sätta ordentliga rutiner för detta mer än ta fram ett material men
arbetet inför 2018 är i full gång.

Att

i § 4 Representation i stadgarna ändra från ”Valbar till ombud är medlem i
någon av distriktets aktiva lokalavdelningar” till ”Valbar till ombud är
medlem i någon av distriktets lokalavdelningar”.
Beslutet togs med röstsiffrorna 71 för bifall och 31 för avslag och skall därmed tas
upp i en andra läsning på Riksårsmötet 2017.

Att

uppdra åt förbundsstyrelsen att se över möjligheterna till att ha ett
återkommande öppet forum för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar, med
uppgift att diskutera och reflektera kring beslut som tagits på riksårsmötet,
samt att diskutera Svenska Kyrkans Ungas organisation, verksamhet och
framtid.
Förbundsstyrelsen har utrett frågan och landat i att det just nu inte är ekonomiskt
möjligt att ha en mötesplats för detta.

Att

förbundsstyrelsen ska se över fördelningen av kostnaderna för forumet så att
så många medlemmar som möjligt ska kunna ta aktiv del i forumet.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

forumet ska vara öppet för alla Svenska Kyrkans Ungas medlemmar.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur Svenska Kyrkans Unga kan
jobba strategiskt med rekrytering av medlemmar.
En strategisk kommunikationsplan har utarbetats efter årsmötesbeslut från Stora
årsmötet 2015 och i den har även denna att-sats tänkts in!

Att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om att starta en utbildning för
kyrkligt anställda, som vill lära sig mer om Svenska Kyrkans Unga och om
på vilket sätt Svenska Kyrkans Unga kan användas som en metod för att
stärka barn- och ungdomsarbetet i församlingen.
Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan i omgångar under året och landat i att det
finns mycket material och stoff som används när vi är ute och träffar anställda i
församlingar och inte minst när vi träffar blivande pedagoger, musiker, diakoner
och präster på Utbildningsinstitutet. Detta material håller på att sammanställas och
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kommer finnas på Svenska Kyrkans Ungas hemsida för användning under hösten
2017. Detta material kommer att bli ett allmänt material också som du som medlem
kan använda dig av när du vill berätta om Svenska Kyrkans Unga!

Att

denna utbildning skall vara kontinuerligt återkommande samt finnas
tillgänglig över hela landet i olika passande utbildningssammanhang.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

stödmedlemskapsavgiften ska vara möjlig att knyta till en lokalavdelning
från år 2017. Beslutet togs med rösträkning med röstsiffrorna 52 med bifall och 47 för avslag.
Det är nu möjligt att knyta ett stödmedlemskap till en lokalavdelning, till ett distrikt
eller till förbundet.

Att

denna lokalavdelning då erhåller 60% av stödmedlemskapsavgiften.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

det på varje riksarrangemang ska finnas minst ett tillfälle avsatt för
fördjupning, delande och/eller diskussion med vår kristna tro i centrum.
Sedan beslutet fattades har förbundsstyrelsen fortsatt med sina ideologiska
diskussioner vid varje sammanträde, vid rikshelgen höll arbetsgruppen för kristen
tro och identitet workshops samt vid distriktsordförandesamlingen hölls ett
samtalspass om bön i smågrupper.

Att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att se till att informationen om möjligheten
att bli medlem trots att en ej har svenskt personnummer hörs bland
organisationens medlemmar och icke-medlemmar.
På Svenska Kyrkans Ungas hemsida under fliken Medlem > Hur blir jag medlem?
finns nu tydligare information om vem du ringer på förbundskansliet om du vill
registrera dig utan svenskt personnummer.
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