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Örnsköldsvik 3-6 augusti

MOTIONER OCH MOTIONSSVAR

MOTION 2017:1

2

SVAR TILL MOTION 2017:1
Detta är en fråga som diskuteras inför varje riksarrangemang och årligen inför Rikshelgen där Svenska
Kyrkans Unga återkommande eftersträvat alkoholfritt vin på mässan i Sigtuna församling och försökt
att hitta kompromisser. Under alla år har förbundsstyrelsen och förbundskansliet aktivt försökt nå
samförstånd med Sigtuna församling utan framgång och har då kommit till slutsatsen att det bästa
fortfarande har varit att fira högmässa tillsammans med Sigtuna församling.
Detta står det om nattvarden i Svenska Kyrkans Ungas gudstjänstpolicy:
“Gällande alkoholhaltigt vin i nattvarden strävar vi efter att erbjuda alkoholfria alternativ men detta sker
i samråd med den gudstjänstfirande församlingen.”
Detta är en fråga som Svenska kyrkans församlingar, samt hela den världsvida kyrkan, ser olika på.
Förbundsstyrelsen strävar alltid efter att alkoholfritt vin ska finnas men anser det väldigt problematiskt
att tacka nej till Svenska kyrkans nattvardsgemenskap för att uppnå detta. Jesus ber för att vi kristna ska
bli ett, att vi ska hitta samma enhet i Jesus Kristus, han som försonade världen med Gud. Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt att söka en yttre enhet med församlingarna Svenska Kyrkans Unga
verkar i och med. I vissa fall innebär detta att Svenska Kyrkans Unga kommer till en församling med
avalkoholiserat vin, ibland inte. Att vara gäst hos denna församling innebär då att inte vilka krav som
helst kan ställas. I slutändan gäller alltid församlingens ståndpunkt. Enhet i Kristus anser förbundsstyrelsen vara viktigare än att ha alkoholfria alternativ.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.

Reservation: Svenska Kyrkans Unga har en drivit påverkan i olika frågor som har teologisk karaktär innan,
det bör vi göra även i denna. Frågan är givetvis komplex som många andra frågor men som barn- och
ungdomsorganisation bör vi alltid erbjuda ett alkoholfritt alternativ. Det går inte att veta vilken relation
medlemmar har till alkohol. Med motiveringen ovan reserverar jag mig till motionssvaret
/Artemis Lumarker, förbundsstyrelseledamot
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MOTION 2017:2

4

SVAR TILL MOTION 2017:2
I vår syftesparagraf står det bland annat ”… och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro
och ansvar …”. I § 3 i stadgarna om medlemskap går det att läsa ”… Medlemskap är knutet till
riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar 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 …”
Medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga är alltså ett ideologiskt medlemskap där en genom att bli
medlem tar ställning och aktivt ställer sig bakom organisationens idé och syfte istället för att betala en
medlemsavgift. Därför blir en medlem i riksförbundet Svenska Kyrkans Unga och varje medlem tillhör
ett distrikt och en lokalavdelning. Med grund i detta är det därför inte möjligt att ha ett system där
samma person kan ha flera medlemskap.
Med grund i att medlemskapet är knutet till riksförbundet är det förbundsstyrelsens uppfattning att
det inte föreligger något hinder enligt de gemensamma paragraferna i stadgarna för medlem att ha
förtroendeuppdrag även i andra distrikt och lokalavdelningar än det distrikt och den lokalavdelning en
tillhör enligt sitt medlemskap. Angående rösträtt i en lokalavdelnings beslutande organ finns begränsning i § 4 i normalstadgarna. Förbundsstyrelsen vill dock påpeka att det kan uppstå intressekonflikter
vid förtroendevalt engagemang i flera lokalavdelningar och/eller distrikt och därmed i vissa fall kan vara
olämpligt även om det är tillåtet.
Förbundsstyrelsen ser vissa för- och nackdelar med att kunna vara medlem i flera lokalavdelningar.
Utöver att göra omfattande stadgeändringar kring medlemskapet behöver Svenska Kyrkans Unga då
ändra Medlemssidorna. Medlemskapet är på Medlemssidorna knutet till personnumret som måste vara
äkta och unikt för varje medlemskap, detta för att säkerställa ett enbart riktiga personer kan bli medlemmar och att ingen kan bli medlem mer än en gång. Att göra en sådan ändring på Medlemssidorna
medför en betydande kostnad. En sådan ändring skulle kunna möjliggöra att bidraget från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ökar då organisationen endast får bidrag för
antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar – om fler var medlemmar i en aktiv lokalavdelning skulle
bidraget öka. Med det sagt är det inte att säkerställa ett ökat bidrag. Förbundsstyrelsen ser även en
problematik i och en möjlighet att det skulle kunna sättas i system och utnyttjas att medlemmar kan
anslutas till flera lokalavdelningar vilket antingen kan ses som bidragsfusk eller ett sätt att utnyttja
nuvarande bidragsregler. Detta är något Svenska Kyrkans Unga vid upprepade tillfällen kritiserat andra
organisationer för att göra eftersom det är osolidariskt mot alla andra barn- och ungdomsorganisationer
som ska dela på samma pengar.
Förbundsstyrelsen har svårt att se att vårt nuvarande system skulle vara särskilt missunnsamt mot
geografiskt obundna lokalavdelningar då alla personer som blir medlemmar i Svenska Kyrkans
Unga har möjlighet att välja vilken lokalavdelning en vill knyta sitt medlemskap till oberoende av var en
för närvarande bor.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.
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MOTION 2017:3
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SVAR TILL MOTION 2017:3
Förbundsstyrelsens är positiv till motionärens tanke. Demokrati bör inte kosta olika beroende var i
landet ombuden kommer ifrån. Dock ser förbundsstyrelsen det svårt att genomföra detta utjämningssystem som motionen föreslår. Redan idag finns det möjligheter för distrikten att söka resebidrag från
förbundet. Därför anser förbundsstyrelsen att motionen bör avslås i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.

Reservation: Då deltagandet i Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte är en demokratisk rättighet och skyldighet
för distrikten bör förutsättningarna vara desamma. Alla faktorer kan inte utjämnas, såsom restid, men andra
såsom kostnaden per ombud kan fördelas rättvist. Demokrati ska ske på lika villkor och förbundsstyrelsen bör
åtminstone utreda frågan närmare och återkomma med en utrednings slutsatser till ett beslutande årsmöte.
Med motiveringen ovan reserverar jag mig till motionssvaret.
/Artemis Lumarker, förbundsstyrelseledamot
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MOTION 2017:4
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SVAR TILL MOTION 2017:4
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till denna motion och vill också peka på det föreslagna påverkansdokumentet (Proposition 2017:6) där det redan föreslås att aktivt arbeta med kyrkovalet genom ett
antal olika mål. Förbundsstyrelsen vill också påpeka att det redan idag arbetas aktivt inför det
kommande kyrkovalet 2017.
Då förbundsstyrelsen vill att satsningen genomförs, och inte bara förbereds, lägger förbundsstyrelsen
nedanstående tilläggsyrkande.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla motionen.
att
genomföra en nationell satsning inför kyrkovalet 2021.
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MOTION 2017:5
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SVAR TILL MOTION 2017:5
Förbundsstyrelsen ser att det finns både fördelar och nackdelar med att ha årsmöte på en återkommande plats varje år. Att ha årsmöte i Uppsala varje år skulle troligen sänka kostnaderna för förbundskansliets personal men i övrigt är det svårt att se att det ekonomiskt skulle få särskilt stor påverkan på
kostnaden. Platsen för årsmötet planeras i god tid och offentliggörs ett år i förväg så det finns gått om
tid att planera resor för distrikten.
Ett försök har gjorts mellan 2009–2013 att ha Stora årsmötet på samma plats (Uppsala) vilket då
möttes av massiv kritik från både lokalavdelningar och distrikt. Under demokratiprojektet Ett enat folk
2011–2013, vilket är den största utredningen av våra demokratiska strukturer som har gjorts i Svenska
Kyrkans Unga, blev det tydligt att ett årligt årsmöte som roterar mellan olika platser i hela landet är det
som organisationen ville ha.
Förbundsstyrelsen anser med grund i detta att den lösningen har valts och att Svenska Kyrkans Unga
även framöver bör ha årsmöten som roterar på olika platser i landet. Angående resebidrag vill förbundsstyrelsen klargöra att det redan finns för distrikt som samordnar resor till förbundsarrangemang.
Bidraget är för närvarande på maximalt 500 kronor per person för den del av resekostnaden som överstiger 500 kronor per person. Ansökan om detta ska göras samlat av distriktet efter ett arrangemang.
Kostnaden för distrikten att resa till årsmötet kommer naturligtvis variera då årsmötet flyttar mellan
olika platser i landet. Det resebidrag som redan idag finns anser förbundsstyrelsen dock gör att resekostnaderna ändå bör kunna budgeteras utan allt för stora årliga rörelser.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.
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MOTION 2017:6
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SVAR TILL MOTION 2017:6
Den grafiska manualen är ett levande dokument som behöver uppdateras löpande och reviderades
senast 2015. I Svenska Kyrkans Ungas kommunikatörs arbetsuppgifter ingår det att se över till
exempel Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil. Därför anser förbundsstyrelsen att ett årsmötesbeslut
kring revidering av manualen inte behövs då detta redan sker löpande.
Anledningen till att typsnitt och illustrationer inte finns tillgängliga för nedladdning är på grund av
licens- och upphovsrättslagar som förbundet ansvarar för att de följs. Svenska Kyrkans Ungas grafiska
profil ska endast användas av Svenska Kyrkans Unga och därför fås den endast vid förfrågan till kommunikatör som dessutom finns tillgänglig för att stötta lokalavdelningar och distrikt kring användandet av profilen. Har en lokalavdelning eller ett distrikt frågor om den grafiska profilen är det bara att
höra av sig till kommunikatören på förbundskansliet. Därför anser förbundsstyrelsen i dagsläget att en
utbildning inte är aktuell.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
anse första att-satsen besvarad.
att
avslå andra att-satsen.
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MOTION 2017:7
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SVAR TILL MOTION 2017:7
Svenska Kyrkans Unga arbetar på flera sätt för att uppmuntra ekumeniska såväl som interreligiösa
kontakter. Arbetet pågår direkt genom förbundets deltagande i till exempel SKUR-nätverket (Sveriges
Kristna UngdomsRåd) och styrelsemandat i SKR (Sveriges Kristna Råd). Att uppmuntra till kontakter
med andra religiösa samfund gör förbundet redan idag. Förbundet arbetar också för att lokalavdelningar
såväl som distrikt ska utveckla relationer med varandra och andra lokalavdelningar.
Vill en lokalavdelning fördjupa sin relation med en annan organisations lokalavdelning skulle en möjlig
väg vara att söka ekonomiskt stöd från Aktivitetspotten för tro och identitet. Från den kan lokalavdelningar och distrikt få bidrag från förbundet för att genomföra en utvecklande och nyskapande aktivitet
med tydlig inriktning på arbete med frågor om kristen tro och identitet.
Förbundsstyrelsen anser att motionen genom ovanstående är besvarad och vill uppmuntra till fortsatt
dialog med andra samfund och organisationer. Det finns många relationer som skulle kunna öppna
dörrar till nya världar och skapa en större gemenskap med andra människor i vår värld, därför vill förbundsstyrelsen också trycka på att relationer inte bör begränsas till en kyrkofamilj utan att istället lyfta
lokala samarbetsmöjligheter såväl ekumeniska som interreligiösa.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
anse motionen besvarad.
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MOTION 2017:8
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SVAR TILL MOTION 2017:8
Förbundsstyrelsen gillar motionärens andemening och i etik- och miljöpolicyn står följande:
• Källsortera allt avfall. Gamla datorer och kontorsmaterial ska återvinnas eller återanvändas,
inte slängas.
• Undvika plast, metall och andra energikrävande förpackningar.
• Undvika engångsmaterial, onödiga förpackningar och emballage.
• Välja miljövänliga varor som kan återvinnas helt eller delvis.
Därför ser förbundsstyrelsen delar av motionen som besvarad. Däremot vill förbundsstyrelsen
påpeka att en del av ansvaret för att källsortera ligger hos individen.
Angående sopkärl ser förbundsstyrelsen detta som problematiskt då det kommer kräva att dessa
kärl transporteras genom hela Sverige samt anser vidare att det är rimligare att varje planeringsgrupp får ansvara för att hitta den bästa lösningen för varje specifikt arrangemang och anpassa
sopsorteringen efter arrangemangets lokaler.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
anse första att-satsen besvarad.
att
avslå andra att-satsen.
att
anse tredje att-satsen besvarad.
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MOTION 2017:9
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SVAR TILL MOTION 2017:9
Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn om att Svenska Kyrkans Unga bör äta mer
vegetariskt för dels klimatets skull och hänvisar till Proposition 2017:7 ”En propp om klimathopp – en vegetarisk riksorganisation”.
Motionen behandlar ett tidigare taget beslut från Stora årsmötet 2011, §25, där det framgår att
det ska serveras en vegetarisk måltid per dag samt att animalisk och vegetarisk kost ska likställas
i anmälan.
Policydokumenten fastställs av förbundsstyrelsen och ska inte ändras genom årsmötesbeslut.
Det går inte heller att ändra i policydokumentet utan att upphäva det tidigare tagna årsmötesbeslutet i frågan.

Förbundsstyrelsen hänvisar till Proposition 2017:7 och föreslår därför
Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionens att-sats.
att
upphäva beslutet från Stora årsmötet 2011 §25: ”att Svenska Kyrkans Unga bidrar
till att bryta den norm som sätter kött som det självklara matalternativet genom
att utforma anmälningsblanketter på ett sätt som likställer kött med vegetariska
och veganska alternativ. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma dessa.”
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MOTION 2017:10
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SVAR TILL MOTION 2017:10
Arbetet med jämställdhet är något som Svenska Kyrkans Unga bedrivit länge och i många
olika former. För att nämna några olika exempel lyfts detta återkommande på årsmöten,
i valberedningars arbete och att vi har flera nationella arbetsgrupper, såsom Arbetsgruppen
för normmedvetet arbete och Demokratigruppen, som arbetar med frågor som gäller representation med mera.
Förbundsstyrelsen vill poängtera att styrelsen delar motionens andemening, det är viktigt med
jämställdhet. Det finns många olika sätt att arbeta med jämställdhet varav kvotering är en av
dem. Dock finns det en problematik med att i stadgarna reglera en av de många faktorer som
är viktiga att tänka på vid val av personer till förtroendeuppdrag. Att då i stadgarna reglera
kön är därför problematiskt då exempelvis sysselsättning, geografisk spridning, erfarenheter,
intresseområden och hur gruppen ska fungera, med mera behöver tänkas in utöver kön.
Dessutom tog Riksårsmötet 2016 ett beslut om att en policy skulle tas fram som skulle ge
riktlinjer till valberedningen när dem arbetar fram ett förslag. Beslutet togs efter en debatt
om en liknande kvoteringsmodell.
Slutligen menar förbundsstyrelsen att alla dessa faktorer är något som valberedningen i första
hand bör granska närmare och därefter lämna ett förslag till Riksårsmötet. En styrelse bör
motsvara sin medlemskår (det vill säga, sammansättningen av medlemmar), det finns bättre
sätt än stadgeförändringar för att få en förbundsstyrelse som representerar medlemmarna.
Förbundsstyrelsen tror därför att detta lämpligast regleras genom en medveten valberedning
och det årsmöte som väljer personer till förtroendeuppdrag eftersom det finns fler aspekter än
kön att tänka på.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.
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