PROPOSITIONER 2017

PROPOSITION 2017:1
VERKSAMHETSINRIKTNING 2018
Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i entrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse
Alla medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas har rätt att göra sin röst hörd i organisationen. Svenska Kyrkans Unga
vill därför aktivt jobba med att synliggöra medlemmarnas påverkansmöjligheter. Som Svenska kyrkans barn- och
ungdomsorganisation är det också viktigt att Svenska Kyrkans Ungas medlemmar känner att de kan förstå och
påverka Svenska kyrkan i synnerhet och samhället i allmänhet.
Att stötta och stärka medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och förbund i vad det innebär att vara förening är nödvändigt för att Svenska Kyrkans Unga ska fortsätta att utvecklas och växa. Genom att stärka föreningsstrukturer
skapas och ges verktyg och metoder för att påverka Svenska kyrkan och andra aktörer.
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill synliggöra medlemmars möjligheter att påverka
i den egna organisationen såväl som i Svenska kyrkan.
Svenska Kyrkans Unga vill stärka det demokratiska föreningsarbetet.

Svenska Kyrkans Unga har Kristus i centrum
Kunskap och samtal kring grunderna i kristendomen är viktigt för att kunna växa i, utveckla och fördjupa sin tro.
Att med hjälp av Bibeln samtala kring tron med Kristus i centrum tror vi är nödvändigt för att stärka unga kristna
i tro.
Bibeln kan upplevas som svår att förstå och svår att relatera till. Genom att visa på hur Bibeln är aktuell för kristna
i dag vill Svenska Kyrkans Unga att fler barn och unga får möjlighet att fördjupa sin relation till den.
Den värld mänskligheten har fått av Gud att vårda hotas av exploatering och förstörelse. Svenska Kyrkans Unga
vill därför inspirera medlemmar att ta ansvar för hela Guds skapelse. Lärjungaskapet ser olika ut för olika personer,
och därför vill Svenska Kyrkans Unga utmana och inspirera var och en att upptäcka hur en relation till Jesus kan
påverka ens vardag.
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill tydligare sätta Bibeln i fokus vid organisationens mötesplatser.
Svenska Kyrkans Unga vill möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka
och fördjupa sin relation till Bibeln och till Jesus Kristus.
Svenska Kyrkans Unga vill inspirera medlemmar att ta ansvar för skapelsen
och inspirera till ett lärjungaskap som får ta plats i vardagen.
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Svenska Kyrkans Unga är en gemenskap i församlingen
Att som ung ha en gemenskap i kyrkan är ovärderligt för individens självkännedom och självkänsla. Det finns
också ett stort mervärde i att ha ett större sammanhang att växa i och Svenska Kyrkans Unga är just det sammanhanget för många barn och unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga ha aktiva lokalavdelningar i varje församling i
Svenska kyrkan som just en plats för att växa. Ju fler medlemmar organisationen har, desto större och starkare röst
får den!
Att vuxna är engagerade för barn och unga i Svenska kyrkan är viktigt för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet men
också för Svenska kyrkan. Vuxna är viktiga förebilder, inspiratörer och organisatörer som tillsammans med barn
och unga skapar förutsättningar för att växa i tro och ansvar. Därför vill Svenska Kyrkans Unga engagera fler vuxna
i organisationen.
I Svenska kyrkan är kyrkomusiken och musikverksamheten en självklar del, på samma sätt ska musiken vara det i
Svenska Kyrkans Unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga erbjuda ett sammanhang för barn- och ungdomskörer i
Svenska kyrkan och visa på mångfalden av metoder för att prisa Guds lov!
Som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation vill Svenska Kyrkans Unga samla all Svenska kyrkans barnoch ungdomsverksamhet. För att göra detta vill Svenska Kyrkans Unga stärka arbetet med barnverksamheten och
aktivt fortsätta satsa på åldrarna 6–12 år.
Som Kristi lärjungar har vi ett ansvar för våra medmänniskor. Jesus säger själv ”Vad ni har gjort mot en av dessa
mina minsta, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40). Vi vill därför fortsätta vår diakonala satsning ”Godhet har
makt över ondskan” under hela 2018. Diakonin är ett av vår kyrkas starkaste fundament och på detta fundament
vill Svenska Kyrkans Unga hjälpa vår nästa.
Alla barn och unga i Svenska kyrkan ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar vara en del
i Svenska Kyrkans Ungas gemenskap.
•
•
•
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill öka kunskapen om organisationen och se till att finnas
i fler av Svenska kyrkans församlingar.
Svenska Kyrkans Unga vill göra det möjligt för vuxna att engagera sig för barn och ungas delaktighet.
Svenska Kyrkans Unga vill främja en mångfald av metoder för vår verksamhet och vill lägga särskilt
fokus på kyrkomusiken och musikverksamheten.
Svenska Kyrkans Unga vill aktivt fortsätta satsa på åldrarna 6–12 år.
Svenska Kyrkans Unga vill fortsatt satsa på det diakonala arbetet.
Svenska Kyrkans Unga vill öka tillgängligheten och mångfalden i organisationen.
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PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2019
Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i entrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
En demokratisk rörelse
Alla medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas har rätt att göra sin röst hörd i organisationen. Svenska
Kyrkans Unga vill därför aktivt jobba med att synliggöra medlemmarnas påverkansmöjligheter.
Som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation är det också viktigt att Svenska Kyrkans Ungas
medlemmar känner att de kan förstå och påverka Svenska kyrkan. Det är också viktigt att bli fler
medlemmar i organisationen för att ytterligare öka våra påverkansmöjligheter.
Att stötta och stärka medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och förbund i vad det innebär att vara förening är nödvändigt för att Svenska Kyrkans Unga ska fortsätta att utvecklas och växa. Genom att stärka föreningsstrukturer skapas och ges verktyg och metoder för att påverka Svenska kyrkan och andra aktörer.
Behovet av utbildning hos unga människor har i alla tider varit viktigt. Vi önskar under 2019 börja arbeta för ett
ännu mer aktivt och starkare huvudmannaskap i Sigtuna folkhögskola för att kunna ha folkhögskolan som ett
naturligt centrum där våra medlemmar kan utbilda och fortbilda sig.
•
•
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill synliggöra medlemmars möjligheter att påverka i den egna
organisationen såväl som i Svenska kyrkan.
Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelsen för Svenska kyrkans demokrati och organisation.
Svenska Kyrkans Unga vill stärka det demokratiska föreningsarbetet.
Svenska Kyrkans Unga vill satsa på medlemsvärvning.
Svenska Kyrkans Unga vill ha ett mer aktivt och starkare huvudmannaskap i Sigtuna folkhögskola.

Kristus i centrum och dopet som grund
Kunskap och samtal kring grunderna i kristendomen är viktigt för att kunna växa i, utveckla och fördjupa sin tro.
Att med hjälp av Bibeln samtala kring tron är nödvändigt för att stärka unga kristna. Vi vill sätta Kristus i centrum
och vill därför lägga stor vikt vid Bibelns berättelser om hans uppenbarelse.
Bibeln kan upplevas som svår att förstå och svår att relatera till. Genom att visa på hur Bibeln är aktuell för kristna
i dag vill Svenska Kyrkans Unga att fler barn och unga får möjlighet att fördjupa sin relation till den.
Den värld mänskligheten har fått av Gud att vårda hotas av exploatering och förstörelse. Svenska Kyrkans Unga
vill därför inspirera medlemmar att ta ansvar för hela Guds skapelse. Lärjungaskapet ser olika ut för olika personer,
och därför vill Svenska Kyrkans Unga utmana och inspirera var och en att upptäcka hur en relation till Jesus kan
påverka ens vardag.
Genom dopet upptas vi i den heliga kyrkan. Svenska Kyrkans Unga vill därför öka förståelsen kring
dopet som sakrament och öka medvetenheten för våra medlemmars eget dop och dess innebörd.
•

Svenska Kyrkans Unga vill tydligare sätta Bibeln och tron på Kristus i fokus
vid organisationens mötesplatser.
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•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka
och fördjupa sin relation till Bibeln och Jesus Kristus.
Svenska Kyrkans Unga vill inspirera medlemmar att ta ansvar för skapelsen och inspirera
till ett lärjungaskap som på olika sätt får ta plats i vardagen.
Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelsen för dopets betydelse.

Gemenskap i församlingen och växa i tro och ansvar
Att som ung ha en gemenskap i kyrkan är ovärderligt för individens självkännedom och självkänsla. Det finns också
ett stort mervärde i att ha ett större sammanhang att växa i och Svenska Kyrkans Unga är just det sammanhanget
för många barn och unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga ha aktiva lokalavdelningar i varje församling i Svenska
kyrkan som just en plats för att växa. Ju fler medlemmar organisationen har, desto större och starkare röst får den!
Att vuxna är engagerade för barn och unga i Svenska kyrkan är viktigt för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet men
också för Svenska kyrkan. Vuxna är viktiga förebilder, inspiratörer och organisatörer som tillsammans med barn
och unga skapar förutsättningar för att växa i tro och ansvar. Därför vill Svenska Kyrkans Unga engagera fler vuxna
i organisationen.
I Svenska kyrkan är kyrkomusiken och musikverksamheten en självklar del, på samma sätt ska musiken vara det i
Svenska Kyrkans Unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga erbjuda ett sammanhang för barn- och ungdomskörer i
Svenska kyrkan och visa på mångfalden av metoder för att prisa Guds lov!
Som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation vill Svenska Kyrkans Unga samla all Svenska kyrkans barnoch ungdomsverksamhet. För att göra detta vill Svenska Kyrkans Unga stärka arbetet med barnverksamheten och
aktivt fortsätta satsa på åldrarna 0–5 och 6–12 år.
Som Kristi lärjungar har vi ett ansvar för våra medmänniskor. Jesus säger själv ”Vad ni har gjort mot en av dessa
mina minsta, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40). Vi vill därför fortsätta vår diakonala satsning ”Godhet har
makt över ondskan” under hela 2019. Diakonin är ett av vår kyrkas starkaste fundament och på detta fundament
vill Svenska Kyrkans Unga hjälpa vår nästa.
Alla barn och unga i Svenska kyrkan ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar vara en del
i Svenska Kyrkans Ungas gemenskap.
•
•
•
•
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill öka kunskapen om organisationen och se till att finnas
i fler av Svenska kyrkans församlingar.
Svenska Kyrkans Unga vill rusta medlemmar till att ta plats och påverka i Svenska kyrkans församlingar.
Svenska Kyrkans Unga vill göra det möjligt för vuxna att engagera sig för barn och ungas delaktighet.
Svenska Kyrkans Unga vill främja en mångfald av metoder för vår verksamhet och vill lägga särskilt
fokus på kyrkomusiken och musikverksamheten.
Svenska Kyrkans Unga vill aktivt satsa på åldrarna 0–5 år och 6–12 år.
Svenska Kyrkans Unga vill fortsatt satsa på det diakonala arbetet.
Svenska Kyrkans Unga vill öka tillgängligheten och mångfalden i organisationen.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:1.
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PROPOSITION 2017:2
RAMBUDGET 2018 OCH PRELIMINÄR RAMBUDGET 2019
Alla siffror är i tusen kronor.
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ʹ^ƚƂĚŵĞĚůĂǀŐ͕ŐĊǀŽƌŽĐŚĂŶƐůĂŐ
PǀƌŝŐĂŝŶƚćŬƚĞƌ
^hDD/Ed <dZ
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ʹhƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͕ďĞǀĂŬŶŝŶŐ
ʹPǀƌŝŐĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
^hDD<K^dEZ
Z^h>dd

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:2.
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PROPOSITION 2017:3
STÖDMEDLEMSKAPSAVGIFT 2018
Riksårsmötet ska enligt stadgarna för Svenska Kyrkans Unga fastställa kommande års
stödmedlemskapsavgift. Stora årsmötet 2015 beslutade att fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2016 och 2017
till 500 kronor (men den som vill får givetvis betala ett högre belopp).
Den som blir stödmedlem får i dagsläget medlemsbrevet Delande, och att producera och skicka Delande till
stödmedlemmen är en kostnad. Utöver Delande kostar även administration av stödmedlemskap (hålla koll på vilka
som betalar avgiften och uppdatera adressregister) samt att trycka informationsmaterial och foldrar för marknadsföring.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att stödmedlemmarna får en påminnelse om sitt medlemskap några
gånger per år samt att de bör veta vad som händer i organisationen genom medlemsbrevet Delande.
Stödmedlemmarna är viktiga ambassadörer för Svenska Kyrkans Unga som vill stödja organisationen ekonomiskt
och önskar rimligtvis att deras bidrag till stor del ska läggas på vår verksamhet.
Stödmedlemskapet kan knytas till ett distrikt eller lokalavdelning som då erhåller 60 % av stödmedlemsskapsavgiften. De 40 % av avgiften som tillfaller förbundet motsvarar i princip kostnaden för att administrera
stödmedlemskapet och att skicka information till stödmedlemmen.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2018 till 500 kronor.
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PROPOSITION 2017:4
REVIDERING AV 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 Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är
årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen 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 förbundsstyrelsen väljs.
§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. 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 tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap
innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. 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. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till
förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd
stödmedlemsavgift.
§ 4 REPRESENTATION
Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får lokalavdelningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud. Valbar till ombud är
medlem i någon av distriktets lokalavdelningar. Riksårsmötet har 149 fasta mandat. Varje distrikt som genomför
ett årsmöte har 5 basmandat, därefter bestäms antalet ytterligare ombud procentuellt av antalet rapporterade
medlemmar i aktiva lokalavdelningar i distriktet den 31 december föregående år.
Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare och kan
därmed inte ha andra uppdrag under Riksårsmötet. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt
men inte rösträtt vid Riksårsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdesordningen 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.
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§ 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 tillhanda 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. Interpellationen ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 maj för beredning. Svaren ska vara distrikt och ombud 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. Fastställande av stödmedlemskapsavgift
13. Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande år och preliminär för nästkommande 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 auktoriserad) 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 sammankallande
i valberedningen väljs på två år. Revisorer väljs på ett år.
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§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSE
Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice ordförande och
elva ledamöter. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 personer.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst 60 procent, avrundat till närmaste heltal, av styrelsen är närvarande.
Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer
och myndigheter. Förbundsstyrelsens 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 revisorerna senast
den 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska
vara hos de utsedda ombuden senast den 18 juni.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTET
Extra årsmötet skall 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 årsmötet gäller tillämpliga delar av vad
som sagts om Riksårsmötet.
§ 10 STADGEÄNDRING
Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen 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 årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Riksårsmöte.
§ 11 UTTRÄDE
Lokalavdelning som aktivt bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga
av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Riksårsmötet hållits och uteslutningen bekräftats av
3/4 majoritet av antalet avgivna röster.
Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie
årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen. 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 överlämnas till barnoch ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Riksårsmötet beslutar om detta.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
anta stadgarna och därmed bifalla proposition 2017:4.
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PROPOSITION 2017:5
MÅL FÖR ARBETET MED LOKALAVDELNINGAR OCH MEDLEMSKAP 2018 OCH 2019
Svenska Kyrkans Unga är en rikstäckande organisation med 13 distrikt och ett varierande antal aktiva lokalavdelningar.
Verksamhet sker genom lokalavdelningar, distrikt och förbund. Medlem är den mellan 0–30 år som ställer sig bakom
organisationens ide och syfte samt registrerar sitt medlemskap på Medlemssidorna.
För att vara en aktiv lokalavdelning krävs det att lokalavdelningen medlemsrapporterar genom att
på Medlemssidorna senast den 31 december redovisa:
• minst fem medlemmar
• två kontaktpersoner
• en registeransvarig
Och senast den 15 mars följande år redovisa:
• verksamhet i form av en verksamhetsberättelse om inte aktiviteter redan registrerats på Medlemssidorna
senast den 31 december.
I flera distrikt är det en förutsättning för att få skicka ombud från lokalavdelningen till distriktsårsmötet.
Det är även de aktiva lokalavdelningarna som är bidragsgrundande när vi ansöker om statsbidrag från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
På Stora årsmötet 2013 samt 2015 beslutade Svenska Kyrkans Unga om strategiska mål för arbetet med lokalavdelningar och vad som kallas för ”medlemsåret” – de olika tidsperioderna, kampanjerna, under året när
organisationen fokuserar på olika områden kring service och rapportering. Förbundsstyrelsen upplever fortfarande
att det har varit nyttigt och bra för såväl distrikt som förbund att ha konkreta och specifika mål med årsmötesbeslut på. Det är också motiverande och roligt att ha mål att sträva mot.
Det har pågått ett förankringsarbete kring hur viktigt det är att lokalavdelningen är aktiv, att våra befintliga
medlemmar förnyar sitt medlemskap, att vi rekryterar nya medlemmar och att vi fastställer en fungerande
demokrati i Svenska Kyrkans Unga. Därför vill förbundsstyrelsen föreslå Riksårsmötet 2017 att fortsatt
fastställa mål för arbetet med lokalavdelningar och medlemskap.
Nedan finns en kort beskrivning av vad respektive kampanj (tidsperiod) innebär och mål för 2018 och mål för
2019. Förbundsstyrelsens förhoppning är att med tydliga och konkreta mål tar Svenska Kyrkans Unga tillsammans
ett par steg framåt i såväl antal medlemmar som andel aktiva lokalavdelningar för att på så sätt kunna göra ännu
bättre saker för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar!
MEDLEMSÅRET
Att ha mål för det övergripande medlemsåret är något organisationen inte haft tidigare. Målet för medlemsåret
syftar till att vi i slutet av året faktiskt ska ha blivit fler än föregående år.
Mål 2018
• Att under året bli minst 15 000 medlemmar.
Mål 2019
• Att under året bli minst 15 500 medlemmar.
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FÖRNYELSEKAMPANJEN
Förnyelsekampanjen pågår 1 januari–28 februari och syftar till att medlemmar från föregående år ska förnya sitt
medlemskap i Svenska Kyrkans Unga. Medlemskapet är ett ideologiskt ställningstagande och kostar ingenting.
Medlemskapet gäller per kalenderår och den som vill fortsätta vara medlem förnyar sitt medlemskap varje år.
Mål 2018 och 2019
• Att sträva efter att 60 procent av föregående års medlemmar ska ha förnyat sitt medlemskap vid kampanjens slut.
UPPDATERINGSKAMPANJEN
Uppdateringskampanjen pågår 1 mars–30 april och startar när de lokalavdelningar som har Svenska Kyrkans Ungas
normalstadgar har haft sitt årsmöte. Uppdateringskampanjen syftar till att uppdatera de kopplingar på Medlemssidorna som visar vilka medlemmar i lokalavdelningen som har förtroendeuppdrag, till exempel som kontaktperson,
och gör det möjligt för distrikt och förbund att kommunicera med rätt person om rätt sak.
Mål 2018
• Att sträva efter att 55 procent av lokalavdelningarna ska ha alla kopplingar registrerade
och uppdaterade på Medlemssidorna vid kampanjens slut.
Mål 2019
• Att sträva efter att 65 procent av lokalavdelningarna ska ha alla kopplingar registrerade
och uppdaterade på Medlemssidorna vid kampanjens slut.
MEDLEMSREKRYTERINGSKAMPANJEN
Medlemsrekryteringskampanjen pågår 10 augusti–15 oktober och syftar, precis som det låter på namnet, till att
rekrytera nya medlemmar till Svenska Kyrkans Unga. Kampanjen pågår under de veckor som verksamheten i
lokalavdelningar och distrikt drar igång igen efter eventuella sommaruppehåll.
Mål 2018 och 2019
• Att under kampanjen rekrytera 2 000 nya medlemmar.
MEDLEMSRAPPORTERINGSKAMPANJEN
Medlemsrapporteringskampanjen pågår 1 november–15 mars. Den 31 december är sista dag för att registrera
medlemmar, aktiviteter samt funktionskopplingar. Den 15 mars är sista datum för att fylla i föregående års
verksamhetsberättelse. Alla uppgifter ska finnas på Medlemssidorna vid kampanjens slut då dessa krav behöver
uppfyllas för att vara en aktiv lokalavdelning. Den aktiva lokalavdelningen får ett ekonomiskt bidrag för föregående
års registrerade verksamhet.
Mål för 2018 och 2019
• Att sträva efter att 90 procent av Svenska Kyrkans Ungas medlemmar ska finnas
i en aktiv lokalavdelning vid kampanjens slut.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:5.
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PROPOSITION 2017:6
PÅVERKANSDOKUMENT 2018–2021
Svenska Kyrkans Unga har sedan sin begynnelse arbetat med olika typer av påverkansarbete.
Påverkansdokumentet samlar organisations ambitioner och mål som Svenska Kyrkans Unga vill uppnå. Tidsspannet 2018-2021 är satt för att ge tid att arbeta med frågorna under en längre tid vilket följs upp av en utvärdering.
Dokumentet beskriver våra påverkansmål och fokuserar på vad vi vill påverka, inte specifikt på vilket sätt trots att
där finns tankar bakom varje mål kring på vilket sätt vi vill arbeta. För att få en bakgrund till de olika målen se
kommentarer till dokumentet (bilaga).
SVENSKA KYRKAN
Vision
Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.
Mål
• Anställda och förtroendevalda i hela Svenska kyrkan har ökad kunskap om och ett större förtroende för
Svenska Kyrkans Unga.
• Svenska kyrkan uppmärksammar Svenska Kyrkans Unga som en bra metod för barn- och ungdomsorganisering i Svenska kyrkan.
• Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga har ett avtal som reglerar samarbetet på nationell nivå som Svenska
kyrkans barn- och ungdomsorganisation.
• Inspirera, stödja och underlätta Svenska kyrkan i att göra barnkonsekvensanalyser på ett sådant sätt att barn
och ungas röst tas tillvara och kan ligga till grund för beslut.
• Barns röster tas tillvara på i samtliga beslutande instanser genom exempelvis barnkonsekvensanalyser.
Vision
Svenska kyrkan låter ideologi väga tungt.
Mål
• Svenska kyrkan antar en alkoholpolicy med nolltolerans mot förtäring av alkohol vid arrangemang
och representation (undantaget nattvard).
• Svenska kyrkan ser över och gör en kraftig minskning av sina arvoden och förmåner vid representation
och förtroendeuppdrag.
• Svenska Kyrkans Unga arbetar för att måltider på Svenska kyrkans nationella arrangemang är vegetariska.
Vision
Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken på nationell nivå.
Mål
• Ett återkommande forum arrangeras där barn och unga får diskutera kyrkans aktuella frågor tillsammans med
representanter från kyrkomötet.
• Svenska Kyrkans Unga har en formell röst genom yttranderätt i kyrkomötet.
• Antalet ledamöter under 30 år ökar i kyrkomötet samt att minst två ordinarie ledamöter i kyrkostyrelsen är
under 30 år.
• Intresset för och kunskapen om kyrkovalet bland unga ökar.
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SAMHÄLLET
Vision
Barn har rätt till andlig och personlig utveckling.
Mål
• Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten för barns rättigheter och särskilt barns rätt
till andlig utveckling i enlighet med barnkonventionen.
• Svenska Kyrkans Unga deltar i interreligiösa sammanhang för barns rätt till andlighet.
• Svenska Kyrkans Unga påverkar samhällsdebatten och media i riktning mot en positiv retorik kring
andlighet och religion.
• Svenska Kyrkans Unga genomför aktioner för barnets rätt till andlig utveckling med fokus på barns
egen kraft och förmåga samt sina rättigheter och skyldigheter.
• Svenska Kyrkans Unga är en röst och diakonal kraft för utsatta barn i samhället.
Vision
Att vår tro leder till handling.
Mål
• Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten mot förtryckande normer och strukturer
genom att verka för ett jämlikt och mångfaldigt samhälle.
• Svenska Kyrkans Unga är en skapelsenära barn- och ungdomsorganisation som arbetar för en hållbar
framtid för hela skapelsen.
• Svenska Kyrkans Ungas medlemmar är medvetna om världens gemensamma förvaltaransvar för skapelsen
och tar det på allvar.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:6.
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KOMMENTARER TILL PROPOSITION 2017:6
Vision: Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.
Vi drömmer om att all verksamhet för barn och ungdomar i Svenska kyrkan bedrivs av och med Svenska Kyrkans
Unga. Genom målen vill vi visa på Svenska Kyrkans Unga som metod och redskap där barn och ungas röster tas på
allvar och styr verksamheten.
Vision: Svenska kyrkan låter ideologi väga tungt.
Som kristna i samhället är det viktigt att vi låter vår tro och ideologi bli verklighet i våra liv.
Vi är kritiska till Svenska kyrkans konsumtion av alkohol vid arrangemang och vid representation. Att kyrkoavgiften används till alkohol är oroväckande, det är inte att ta sitt uppdrag som kyrka på allvar. Det är också ett
steg tillbaka i arbetet med en öppen och inkluderande kyrka där människor under 18 år återigen utestängs.
”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) I Svenska kyrkan finns mängder av ideella som viger sin fritid åt vår kyrka och för att tjäna
varandra. Idag har Svenska kyrkan stora arvoden och privilegier vid många förtroendeuppdrag. Medlemmarnas
bidrag bör inte användas som drivkraft för engagemang utan drivkraften bör vara viljan att tjäna varandra och
Jesus Kristus. Därför anser vi att Svenska kyrkan behöver fundera kring arvoden och förmåner i form av dyra
hotellnätter, flygresor och middagar.
Som en del av att värna om Guds skapelse och göra vår tro till handling vill vi påtala vikten av att konsumera
mindre kött och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. Svenska kyrkan på nationell nivå samlar många
människor på sina mötesplatser, att endast servera vegetarisk kost sänder tydliga signaler om hur vi tar ett större
ansvar för skapelsen vi fått av Gud.
Vision: Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken på nationell nivå.
Idag är medelåldern i kyrkopolitiken väldigt hög och representerar inte medlemskåren. Vi behöver fler unga som
kan bidra med nya perspektiv. Barn och unga är Svenska kyrkans nutid och deras röster behövs för att skapa en
kyrka för alla.
Vision: Barn har rätt till andlig och personlig utveckling.
I dagens sekulariserade samhälle är det av yttersta vikt och en självklarhet att vi som kristen barn- och ungdomsorganisation står på barnens sida och ger dem en möjlighet att utvecklas på ett andligt och personligt plan.
Eftersom Svenska Kyrkans Unga under åren 2017–2019 arbetar med en diakonal satsning är det självklart att
vi också bedriver påverkansarbete inom ramen för det och framöver. Vi vill tjäna varandra ännu mer och kunna
använda organisationens starka röst för att påverka mer för utsatta barn i samhället på olika sätt.
Att vår tro leder till handling.
Svenska Kyrkans Unga vill arbeta för att minska människans negativa påverkan på skapelsen. Klimatkrisen är
mycket påtaglig i världen och vi har ett uppdrag av Gud att förvalta skapelsen, vilket vi måste ta på allvar.
Vi vill ta ställning mot normer som förtrycker eller osynliggör barn och unga i samhället. Vi är en del av en större
gemenskap och har ett ansvar för våra syskon. Därför vill vi som organisation arbeta med att synliggöra och ta
ställning mot normer som exkluderar barn och unga på olika sätt i samhället.
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PROPOSITION 2017:7
EN PROPP OM KLIMATHOPP – EN VEGETARISK RIKSORGANISATION
Att älska vår medmänniska och ta hand om den skapelse som Gud gett oss i uppdrag att förvalta, hur gör vi det till
något levande och verkligt i våra liv så att det inte bara stannar vid tomma ord? Hur kan vi varje dag leva som Jesu
lärjungar och vara ett synligt tecken på Guds kärlek?
Världen är tyvärr full av orättvisor och en av de största har vi i vår del av världen varit med och skapat genom vårt
sätt att leva. Klimatförändringarna drabbar hårdast de fattiga i världen som bidragit minst till dem. Kött- och
mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.1
Precis som Jesus stod upp för de svaga måste också vi göra det, kärleken till våra nästa har inga nationsgränser
liksom världens utsläpp inte har det.
75 % av utsläppen från matkonsumtion kommer från kött- och mejerikonsumtion, detta trots att dessa
matkategorier bara utgör 35 % av vårt kaloriintag.2 Hur kan vi säga att vi förvaltar skapelsen medan vi äter kött,
när köttproduktion är den största miljöförstöraren?
Bondgårdsdjur står nu för cirka 20 % av alla världens landdjur, och de 30 % av jordens landyta som bondgårdsdjuren nu tar upp har en gång varit bebott av vilda djur. Boskapssektorn bidrar till minskningen av biologisk
mångfald genom bland annat avskogning, markförstöring och föroreningar.3
Vi har redan erkänt att klimatfrågan är en viktigt, relevant och reell utmaning som vi som organisation och kristna
har ett särskilt ansvar för. Bland annat är vi medskapare till studiematerialet Världens kurs4 som bland annat har
fokus på den globala tillvaron. Svenska Kyrkans Ungas miljöpolicy har också ett tydligt fokus på att värna om
skapelsen. Det är på tiden att leva som vi lär. Det finns ingenting för oss som organisation som är lika effektivt för
att minska vår klimatpåverkan som att ta bort köttet från våra arrangemang.
Till riksarrangemang räknas alla arrangemang som förbundet står för, exempelvis: Riksårsmötet, De Ungas Kyrkomöte, förbundsstyrelsesammanträden, sammanträden för nationella arbetsgrupper/projektgrupper med mera.
Med vegetariskt menas allt mellan lakto-ovo-vegetariskt och veganskt.

Därför föreslår förbundsstyrelsen Riksårsmötet 2017 besluta:
att
samtliga måltider vid Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang ska vara vegetariska.
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http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego

2

Naturvårdsverket 2016; Hållbara konsumtionsmönster

3

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations); Livestock’s long shadow, 2006

4

www.varldenskurs.se
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