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08.00   Incheckning

09.00  Mötesskola
  Vi går igenom hur årsmötet kommer att fungera

09.15  Mötet öppnas

12.00  Lunch

13.00  Möte

18.00  Middag

19.00   Möte

21.00  Mässa

22.00   Hejdå!

LÖRDAG 22 APRIL

SCHEMA



PR
A

K
TI

SK
T

5
Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 6  Föredragningslista

Sida 7  Mötesordning

Sida 8-9 Ordlista

Sida 9-10  Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Sida 11-21  Verksamhetsberättelse 2016/2017 

Sida 22-28 Bokslut 

Sida 29-30 Revisionsberättelse

Sida 32-39  Proposition: Verksamhetsplan 2017-2018

Sida 41-44 Proposition: Budget 2017-2018

Sida 46-47  Valberedningens förslag



FO
R

M
A

LI
A

6
Föredragningslista

FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till Föredragningslista för Distriktsårsmötet 2017

§ 1 Mötets öppnande    

§ 2 Justering av röstlängd    

§ 3 Val av presidieordförande    

§ 4 Val av presidiesekreterare    

§ 5 Mötets behöriga utlysande    

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare   

§ 7 Fastställande av mötesordning   

§ 8 Fastställande av föredragningslista   

§ 9 Beslut om nominieringsstopp   

§ 10  Presentation av valberedningens nomineringar  

§ 11 Verksamhetsberättelse    

§ 12 Sakrevisionsberättelse    

§ 13 Bokslut     

§ 14 Räkenskapsrevisionsberättelse   

§ 15 Styrelsens ansvarsfrihet för 2016   

§ 16 Propositioner och motioner   

 Proposition 2017:1  Verksamhetsplan 2017-2018  
Proposition 2017:2  Budget 2017-2018   

§ 17 Val av distriktsordförande    

§ 18 Val av ordinarie styrelseledamöter   

§ 19 Val av vice ordförande    

§ 20 Val av sekreterare   

§ 21 Val av kassör    

§ 22 Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter  

§ 23 Val av valberedningsordförande   

§ 24 Val av valberedning

§ 25 Val av ombud till Riksårsmötet

§ 26 Val av ombud till De Ungas Kyrkomöte

§ 27 Övriga frågor   

§ 28 Mötets avslutande  
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Mötesordning

MÖTESORDNING

Yttrande-, yrkande-, nominerings- och 
rösträtt
Ombud har yttrande-, yrkande-, nominerings-, 
reservations- och rösträtt. 
Ersättare har yttrande-, yrkande- och nomine-
ringsrätt. 
Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och 
yrkanderätt.
Övriga deltagare har yttranderätt när det 
godkänts av presidiet.
     
Röstlängd
Röstlängden består av ombud som är valda 
av sina lokalavdelningar och närvarande på 
årsmötet.
     
Beslutsordning och röstning
Proposition och motion betraktas som huvud-
förslag.
     
Vid röstning används följande medel i denna 
turordning:
     
1. Acklamation (bifallsrop).
2. Prov-votering kan genomföras av presidiet 
innan man går till votering om en sådan har 
begärts.
3. Votering kan begäras av alla med yrkanderätt 
och ska genomföras.
4. Sluten votering används vid personval eller då 
någon med yrkanderätt begär detta.
     
Då rösträkning sker skall röstetalen presenteras 
i protokollet, förutom vid personval.
     
Majoritet: Med majoritet menas enkel majori-
tet, alltså mer än hälften av rösterna, om inget 
annat är sagt.
   
Vid lika röstetal faller förslaget, förutom vid 
personval då lotten avgör.
     
Yrkanden, nomineringar, reservationer.
Yrkanden och nomineringar skall inlämnas 
skriftligt, helst innan eller i samband med det 
muntliga framställandet. Reservationer skall in-
lämnas skriftligt till presidiet senast 15 minuter 
efter mötets avslutande.
     
Ajournera
Presidiet beslutar om ajournering, alltså att ta 
en paus i mötet.     
    

Talarordning
1. Föredragande  
2. Vid motion, Distriktsstyrelsens motionssvar
3. Redan inkomna yrkanden läses upp.  
4. Ordet lämnas fritt

Replik kan begäras av mötesdeltagare vid 
direkt omnämnande av ens person och bryter 
talarordningen. 
   
Talartid
Föredragande av ett ärende har fem minuter.
Talartiden för inlägg i debatten sätts till två 
minuter för mötesdeltagares första inlägg, 
övriga inlägg har en minut.

Replik tilldelas sparsamt av presidiet och är 
45 sekunder lång. Presidiet kan ändra dessa 
tider under årsmötets gång.

Att begära ordet
Ordet begärs med uppräckning av deltagarkort.

Talarlista
Talarlistan presenteras kontinuerligt av presi-
diet. Den som tidigare inte talat i en debatt kan 
få företräde. Talarlistan bryts av ordningsfråga, 
sakupplysning eller replik.

Ordningsfrågor
Ordningsfrågor och sakupplysningar begärs 
muntligen och beviljas av presidiet. Dessa 
måste vara sakliga och får inte vara ett inslag i 
debatten. Ordningsfrågor får endast begäras av 
personer med yrkanderätt. Ordningsfrågor kan 
med fördel ställas till coacherna först.

Sakupplysning
Sakupplysningar får begäras av alla med yttran-
derätt. Sakupplysningar ska användas sparsamt.

Streck i debatten
Streck i debatten är en ordningsfråga som 
begärs skriftligen hos presidiet. Denna skall tas 
upp till omedelbar behandling och utan debatt. 
Om årsmötet beslutar att dra streck i debatten 
får den som vill skriva upp sig på talarlistan. 
Därefter blandas de nytillkomna namnen och 
läggs in i talarlistan efter de namn som var upp-
skrivna innan streck sattes.

Plädering
Kandidater vid personval har rätt att närvara vid 
plädering.
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Ordlista

ORDLISTA

Acklamation (bifallsrop)
Röstning genom att muntligt säga ”ja”. Presidie- 
ordförande ställer frågan med formuleringen 
“Kan vi besluta att...” och alla som är för det 
förslaget svarar “Ja!” därefter frågar presidie- 
ordförande “Någon däremot?” varpå alla som är 
emot förslaget svarar “Ja!”.
     
Ajournera 
Paus i mötet, till exempel mat eller rast.

Bokslut 
Ekonomisk sammanställning för föregående 
verksamhetsår.

Budget 
Plan för beräknade inkomster och utgifter under 
verksamhetsår. 

Coach
En person som kan hjälpa till att svara på frågor. 
Räck upp stoppskylten så kommer en coach.

Delegera 
Ansvar för ett ärende överförs till någon annan.

Distriktsstyrelse 
Har det övergripande ansvaret för verksamhet 
och budget mellan årsmöten. De har återkom-
mande möten och prioriterar vad organisatio-
nen ska satsa på. De är arbetsgivare för kansliet.

Ersättare 
Tar över när ordinarie ombud inte kan närvara.

Föredragning 
Presentation av ett ärende från dess upphovs- 
person, till exempel styrelse eller motionär.

Föredragningslista 
Listan på ärenden som ska tas upp på mötet.
     
Justera 
Att granska och rätta protokollet som förs 
under mötet.

Mandatperiod 
Den tidsperiod som någon väljs till ett förtroen-
deuppdrag, oftast ett eller två år i taget.

Motion 
Förslag från medlem eller lokalavdelning. Ska ha 
lämnats till styrelsen tre veckor innan årsmötet.

Mötesordning 
Reglerar ordningen för distriktsårsmötet. 

Nominera 
Att föreslå någon till förtroendeuppdrag, till 
exempel distriktsstyrelseledamot eller revisor.
     
Ordningsfråga 
Om någon vill framföra ett önskemål eller göra 
en ändring i mötesordningen, begär denna en 
ordningsfråga till presidiet. Det kan till exempel 
gälla ajournering av mötet, ändring av talartid 
eller beslutsordning.    
 
Plädering 
Vid personval får personer med yttranderätt ar-
gumentera för varför en viss person ska bli vald.
     
Presidiet 
Ordförande och sekreterare som för årsmötet 
framåt och väljs av årsmötet. 

Proposition 
Förslag från styrelsen. Propositioner till årsmötet 
ska finnas till hands senast den 20 januari.

Protokoll 
Dokument där det står vad som beslutats på ett 
möte.

Provvotering
Röstning genom uppräckning av röstkort, vars 
fördelning uppskattas av presidiet.
     
Replik 
Om en talare säger något som direkt berör 
någon annans person eller yttrande kan den 
omnämnde begära en replik. Presidieordförande 
kan då avvika från talarlistan och ge utrymme 
för en replik. Personen får bara bemöta det den 
blivit tilltalad om.
     
Reservation 
Ombud på möte som verkligen inte är nöjd 
med ett beslut kan lämna in en reservation för 
att markera att den inte håller med om beslu-
tet. Reservation skrivs med i protokollet.
     
Sakupplysning 
När felaktig fakta presenteras i debatten kan 
sakupplysning begäras för att korrigera detta. 
Sakupplysning skall vara kortfattad och saklig.
     
Sluten votering 
Att rösta med hjälp av lappar där var och en 
enskilt har skrivit ned sitt val. Efter att alla 
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Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

röstat räknar rösträknarna rösterna och ger 
resultatet till presidiet som framför resultatet.
  
Stadgar 
Regler för en förening.

Stoppskylt
När en stoppskylt räcks upp stoppas årsmötet 
för en kort stund. Inga beslut får fattas när en 
coach är framme och hjälper till.
    
Streck i debatten 
På förslag av deltagare med yrkanderätt på 
mötet kan man besluta om streck i debatten. 
Alla som vill säga något uppskrivna på talar- 
listan, därefter är talarlistan stängd.
     
Talarlista 
Ordförande upprättar en talarlista om många 
begär ordet på en fråga. Det är en lista över de 
som vill tala i den ordning de anmält sig.
     
Votering 
Beslut genom uppräckning av röstkort som 
sedan räknas av rösträknarna. Votering ska alltid 
ske om någon begär det, vilket sker genom 
att någon ropar ”votering”. Detta besvaras 
av presidiet med ”votering är begärd och ska 
verkställas”. 
     
Yttrande
Uttalande i frågan som diskuteras. Styrelsen 
lämnar till exempel yttrande över motioner.

STADGAR FÖR 
SVENSKA KYRKANS UNGA 

I STOCKHOLMS STIFT

SENAST UPPDATERADE EFTER 
DISTRIKTSÅRSMÖTET I APRIL 2016.

§1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörel-
se 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 distrikts- 
årsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riks- 
förbundets 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 distrikts-
styrelsen 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 förtroendeupp-
drag, revisorer och en kontaktperson undantag-
na. 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 distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte 
får lokalavdelningen utse ombud: två för de 
första tjugofem medlemmarna och ett för varje 
nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar, efter nio 
(9) ombud får dock ett ombud endast skickas 
för varje nytt påbörjat femtiotal medlemmar. 
Antalet ombud utgår från antalet rapporterade 
medlemmar 31 december föregående år. 

Deltagande i årsmöte bekostas av sändande 
organ. Ombud får bara representera en upp-
dragsgivare. Av lokalavdelning utsett ombud 
äger yttrande-, yrkande-, nominerings- samt 
rösträtt. Distriktsstyrelsens ledamöter samt 
presidiet äger yttrande- samt yrkanderätt men 
ej nominerings- eller rösträtt vid distriktsårsmö-
ten. Genom sammanträdesordningen kan övriga 
deltagande på årsmöte tilldelas närvaro- och/
eller yttranderätt. Medlem äger alltid rätt att 
närvara på årsmöte.

§5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. fler 
än hälften av rösterna, om ej annat anges. Om 
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Stadgar förSvenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 

någon röstberättigad så begär skall sluten om-
röstning ske vid personval.

Personval förrättas i en omröstning för respek-
tive val av ledamöter på två år, ledamöter på 
ett år samt ledamöter i valberedningen. Vid lika 
röstetal i personval avgör lotten.

§6 ÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, 
som skall hållas före april månads utgång. 
Kallelse till årsmötet utsänds av distrikts- 
styrelsen minst två månader före årsmötet. 
Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av 
distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner 
till årsmötet skall tillhandahållas senast den 
20 januari. Valberedningen skall överlämna sitt 
förlag till distriktsstyrelsen senast tre veckor 
innan årsmötet. Distriktsstyrelsen ansvarar för 
att detta på lämpligt sätt delges medlemmar 
och lokalavdelningar. Motionsrätt har enskild 
medlem och lokalavdelning. Motioner skall vara 
distriktsstyrelsen tillhanda senast tre veckor 
före årsmötet. Om årsmötet infaller före 22 
mars skall motionen vara styrelsen tillhanda 
senast den 2 mars. Distriktsstyrelsens ordföran-
de, vice ordförande, kassör och sekreterare väljs 
på ett år. Fyra ledamöter väljs på två år och 
fyra väljs på ett år. Vice ordförande, kassör och 
sekreterare väljs bland ledamöterna.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- Justering av röstlängd.
- Fråga om mötets behöriga utlysande.
- Fastställande av sammanträdesordning.
- Fastställande av föredragningslista.
- Val av presidium för årsmötet.
- Val av justering.
- Verksamhetsberättelse.
- Revisionsberättelser.
- Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
- Behandling av propositioner.
- Behandling av motioner.
- Fastställande av preliminär verksamhetsplan 
och budget för kommande verksamhetsår.
- Val av distriktsordförande.
- Val av fyra ordinarie ledamöter för två år.
- Val av fyra ordinarie ledamöter för ett år.
- Val av vice ordförande.
- Val av sekreterare.
- Val av kassör.
- Val av två räkenskapsrevisorer jämte suppleanter.
- Val av två sakrevisorer jämte suppleanter.
- Val av ombud till Riksårsmöte.
- Val av ordförande i valberedning.
- Val av högst fyra ledamöter i valberedning.

§7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrel-
sen som består av ordförande och tolv ordinarie 
ledamöter. Distriktsstyrelsen utser inom eller 
utom sig firmatecknare. Distriktsstyrelsen 
sammankallas av distriktsordföranden eller på 
dennes uppdrag. Distriktsstyrelsen är besluts-
mässig då minst sju ledamöter är närvarande. 
Distriktsstyrelsen kan adjungera medlem, 
anställd eller annan.

§8 ARBETSUTSKOTT
Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott 
som ansvarar för löpande personalärenden 
mellan styrelsemötena. Utskottet skall bestå 
av 2 till 3 ledamöter utöver distriktsordförande. 
Utskottet kan även av styrelsen delges ytterli-
gare ansvarsområden.

§9 FÖRVALTNING
Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksamhetsår 
utgör perioden årsmöte till årsmöte. Kassa- 
böcker och protokoll skall överlämnas till 
revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. 
Revisionsberättelser överlämnas till distrikts- 
styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Medlem äger rätt att på kansli eller annan  
liknande plats där organisationen har sitt säte 
ta del av upprättad eller inkommen handling.

§10 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen
så beslutar, när minst 1/4 av de anslutna 
lokalavdelningarna eller när lokalavdelningar 
som den 31 december föregående år repre-
senterade minst 1/3 av distriktets medlemmar 
begär det. Vid extra årsmöte får endast behand-
las det som det extra årsmötets kallelse har 
innehållit. Motioner till extra årsmöte skall vara 
årsmötet tillhanda två veckor före extra årsmötet.

§11 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna fordrar enkel majoritet vid 
två på varandra följande årsmöten, eller 3/4 av 
antalet avgivna röster vid ett ordinarie årsmöte.

§12 UPPLÖSNING
Upplösning av distriktsorganisationen kan 
endast ske om beslut fattas med enkel ma-
joritet vid två på varandra följande ordinarie 
årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stifts tillgångar skall vid upplösning överlämnas-
till stiftssamfälligheten att användas till barn- 
och ungdomsarbetet i stiftet.
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Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT

2016/2017

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Kära vänner i Kristus. 

Ett verksamhetsår är snart till ända och ett nytt ska till att börja. Då inträffar det som inte får 
ske. Plötsligt slår mörkret ner mitt ibland oss. Vi blir varse den skräck, rädsla och tomhet som våra 
bröder och systrar i andra städer och delar av världen redan fått känna av. Vårt svar är sedan det 
ljus som lyser i mörkret, det ljus som aldrig övervinns av mörkret. Stockholms svar på det hemska 
som hänt är för mig det ljus som lyser i mörkret.

Vi sörjer, vi minns. Aldrig ska vi vika oss, för Gud är ljus, Gud är kärlek och störst av allt är kärleken.

Ett verksamhetsår är snart till ända och ett nytt ska till att börja. Vi får se tillbaka på ett år som för 
styrelsen har inneburit mycket hårt arbete. Vi har genomfört läger, utbildningar, diskussionskvällar 
och mycket mer. Detta har vi gjort för er, med er och vi har gjort det för att vi älskar det. 

Under året har vi också förhandlat med Stockholms stift om ett nytt samarbetsavtal, det har 
varit ett tufft arbete men jag är övertygad om att vi nått det bästa resultat vi kunnat. Det är ett 
resultat som ger oss fortsatt möjlighet att bedriva vår verksamhet och att utveckla den i en tid där 
vi fortsätter att få högre tryck på allt vad vi gör. Ja, för har jag sagt det? För andra året i rad slog 
vi 2016 medlemsrekord! Återigen är vi Svenska Kyrkans Ungas största distrikt. Det är tack vare 
styrelsens, kansliets och ert hårda arbete! TACK!

Det är med tillförsikt jag lämnar över ledarskapet för denna för mig älskade organisation i nya 
händer att fortsätta utveckla, växa och ännu bättre och tydligare göra barn och ungas röst hörd i 
vår kyrka!

Ett stort tack för det förtroende ni genom åren har visat mig och ett stort tack för allt jag fått dela 
med alla er som gör vår organisation så fantastisk! 

OLOF BERGENDAL 
Ordförande 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
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DISTRIKTSSTYRELSE OCH 
DISTRIKTSKANSLI

Styrelsen har, sedan Distriktsårsmötet 2016, 
haft 8 stycken protokollförda styrelsemöten 
under 2016 och fyra stycken protokollförda 
styrelsemöten under 2017.

Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Olof Bergendal, Danderyd 
Vice ordförande: Jessica Regnér, Täby 
Kassör: Signe Wolf, Vantör 
Sekreterare: Rebecca Regnér, Vallentuna

Ordinarie ledamöter på två år: 
Rebecca Lundberg, Huddinge - The Holy Gang 
Sophie Edström, Täby 
Signe Wolf, Vantör 
Rebecca Regnér, Vallentuna

Ordinarie ledamöter på ett år: 
Patrik Wennerqvist, Spånga-Kista 
Julia Malmberg, Täby 
Jonny Nehl Othzén, LIGAN Vällingby 
Daniel Andersson, Västerhaninge-Muskö-SKUVMF

Kvarsittande: 
Tobias Jonson, Västerhaninge-Muskö-SKUVMF 
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo 
Molly Tottenhammar, Farsta 
Jessica Regnér, Täby

Anställd kanslipersonal under året

Josefine Allenberg, konsulent. Sjukskriven 100% 
under perioden maj-augusti 2016. 
Sofia Söderborg, konsulent.

Styrelsehelgen

Distriktsstyrelsens arbetshelg började med en 
helg på Stiftsgården Stjärnholm under våren 
2016. Under helgen pratades det om hur en 
projektplanering kan gå till, hur det fungerar 
att jobba i utskott och projektgrupper samt ett 
pass om arbetsrätt. Höstens arbetshelg ägde 
rum på Husarö, i samband med rivningen avlä-
gerplatsen. Arbetshelgen gav distriktsstyrelsens 
ledamöter möjlighet att ytterligare lära känna 
varandra och Friluftsutskottet, fortsätta årets 
arbete samt tänka framåt. Under våren 2017 
träffades styrelsen på Skepptuna pastoratsgård 
för att se över förutsättningarna för resten av 
året och slutföra arbetet med propositionerna.

Räkenskapsrevisorer

Jens Persson, PWC 
Christoffer Annerfjärd

Suppleanter

Elin Goethling, PWC 
(suppleant för Jens Persson) 
Christoffer Hofverberg 
(suppleant för Christoffer Annerfjärd)

Sakrevisorer

Hannah Kroksson 
Christian Olsmalm

Suppleanter

Emelie Wägmark 
(suppleant för Hannah Kroksson) 
Carl Osterman 
(suppleant för Christian Olsmalm)

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2016 av: 
Stéphanie Björklund, ordförande 
Viktoria Magnusson 
Henrik Olsson 
Lisa Thellman

Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
2016 av: 
Ingrid Israelsson, ordförande 
Viktoria Magnusson 
Daniel Kevesäter 
Theodor Stensö

UTSKOTT
Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har under året delat upp sig i 
olika utskott och projektgrupper för att arbeta 
inom olika områden.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har under verksamhetsåret 
ansvarat för personalärenden, relationen till 
Stockholms stift, organisationens ekonomi 
samt för att leda och fördela arbetet i styrelsen.

Den arvoderade arbetsledningen har under året 
bestått av Olof Bergendal och Jessica Regnér 
som under verksamhetsåret tagit ansvar för det 
operativa arbetsgivaransvaret samt det löpande 
arbetet med relationen till Stockholms stift. 

Arbetsutskottet har under året bestått av: 
Olof Bergendal (sammankallande), Jessica 
Regnér, Rebecca Lundberg och Signe Wolf.
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Friluftsutskottet

Friluftsutskottet består av ideella och styrel-
serepresentanter som tillsammans förvaltar 
Husarö lägerplats samt planerar och genomför 
verksamheten på Husarö.

Till december 2016 bestod Friluftsutskottet av: 
Torbjörn Karlsson (sammankallande), Martin 
Skoog, Elisabeth Källström, Jeanette Pettersson, 
Andreas Eriksson, Markus Brunkvist, Jonny Nehl 
Othzén, Rebecca Regnér, Signe Wolf och Mikael 
Jonsson.

Friluftsutskottet består efter december 2016 av: 
Torbjörn Karlsson (sammankallande), Martin 
Skoog, Elisabeth Källström, Jeanette Pettersson, 
Andreas Eriksson, Markus Brunkvist, Jonny Nehl 
Othzén, Signe Wolf och Andreas Lindén.

INTRESSEGRUPPER
På Distriktsårsmötet 2016 röstades det igenom 
en motion som handlade om möjligheten att 
starta intressegrupper. Under året har ett doku-
ment kring detta arbetats fram. Sedan årsskiftet 
2016/2017 finns möjligheten för medlemmar 
att starta en intressegrupp. En projektgrupp 
bestående av Richard Sefyrin Lund och Tobias 
Jonson (sammankallande) har arbetat fram un-
derlaget för intressegrupperna.

PROJEKTGRUPPER
Styrelsen har under året arbetat i projektgrup-
per kring framför allt olika verksamheter men 
även kring informationsspridning.

Musik

Projektgruppen för musik består av Sophie Ed-
ström och Julia Malmberg (sammankallande). 
Gruppens fokus har varit att utveckla och un-
dersöka möjligheterna för att få in mer musik i 
våra verksamheter.

Resa 2.0

Projektgruppen för studieresa 2.0 består av 
Signe Wolf och Daniel Andersson (samman- 
kallande). Gruppens syfte är att se över möj-
ligheterna och efterfrågan på en resa för unga 
vuxna som inte är församlingsknuten.

Demokrati

Daniel Andersson, Rebecca Lundberg, Olof 
Bergendal och Signe Wolf (sammankallande) 
har under året jobbat med att ta fram ett 

styrelse och demokratimaterial för lokalavdel-
ningar. Materialet kommer att användas i form 
av en utbildning som kommer att starta inom 
nästa verksamhetsår.

Information/sociala medier

Projektgruppen för information/sociala medier 
består av Molly Tottenhammar, Tobias Jonson 
och Richard Sefyrin Lund (sammankallande).

Hemsidan

En projektgrupp bestående av Tobias Jonson 
och Jonny Nehl Othzén ser över vår hemsida 
och dess framtida utveckling.

Lokalavdelningskontakt 
och medlemsvård

Projektgruppen för kontaktlokalavdelningar 
har bestått av Jessica Regnér, Julia Malmberg, 
Richard Sefyrin Lund, Tobias Jonson och Sophie 
Edström (sammankallande). Projektgruppen 
ansvarade för fördelningen av kontaktlokal- 
avdelningar så alla lokalavdelningar har en 
kontaktperson i styrelsen.

Policy/värdedokument

Projektgruppen består av Sophie Edström, Molly 
Tottenhammar och Julia Malmberg (samman-
kallande) och har under året gått igenom våra 
olika policys samt arbetat med att ta fram nya 
policys för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift.

Välgörenhetstävling

Välgörenhetstävlingen planerades av Patrik 
Wennerqvist och Rebecca Regnér (samman- 
kallande). Tävlingen startades den 15 februari 
och pågår fram till Distriktsårsmötet den 22 
april, där vinnare i tre olika kategorier utses. 
Tävlingen är ett resultat från ett beslut på 
Distriktsårsmötet 2016.

Ekonomi

Projektgruppen för ekonomi har bestått av 
Olof Bergendal, Sophie Edström och Signe Wolf 
(sammankallande). Ekonomigruppen har under 
året jobbat med budgetpropositionen och sett 
till så att alla projekt har haft en koll på vilken 
budget de haft.

AU Light

AU Light har under året mer fungerat som ett 
allmänt förhållningssätt än en fysisk projekt-
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grupp. Många av de ledamöter som satt i di-
striktsstyrelsen var intresserade av att utöka sin 
kunskap och AU har därför under året utbildat 
och delat mer information med hela styrelsen 
till skillnad från tidigare år. 

REPRESENTATION OCH 
SAMVERKAN

Samverkan med Svenska kyrkan 
i Stockholms stift

De bidrag vi mottar från Stockholms stift har 
gjort att vår organisation kunnat bedriva verk-
samhet. Ett tvåårigt avtal (2015-2017) finns 
även mellan organisationerna där Stockholms 
stift exempelvis tillhandahåller kontorsplatser 
till våra anställda konsulenter. Under året har vi 
haft en dialog tillsammans med stiftet för att 
skriva ett nytt avtal. Dessa stöd är oerhört vik-
tiga för att vår verksamhet ska kunna möjliggö-
ras. I utbyte så driver och samverkar vi på olika 
sätt i barn- och ungdomsverksamhet i stiftet. 
Konsulenterna ingår i stiftskansliets Team 0-18 
som arbetar mot anställda ute i församlingarna 
med ansvar för barn och ungdomar/unga vuxna.

Sedan hösten 2014 har vi tillgång till en mö-
teslokal, Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård, 
som vi delar med Centrum för religionsdialog 
och församlingen.

Sensus studieförbund

Videlar.nu är ett samarbetsprojekt vi har med 
Stockholms stiftskansli och Sensus Stockholm 
-Gotland. Tack vare kyrkokansliets satsning Dela 
tro-Dela liv har Sensus anställt en projekttjänst 
för att sprida projektet och utöka tekniken kring 
hemsidan.

Svenska kyrkans internationella arbete 
i Stockholms stift (SKISS)

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
distriktsstyrelse har sedan ett antal år tillbaka 
möjligheten att utse en representant och en 
suppleant bland ledamöterna i styrelsen för 
Svenska kyrkans internationella arbete i Stock-
holms stift (SKISS). Under verksamhetsåret har 
dessa representanter varit Daniel Andersson och 
Signe Wolf.

Under verksamhetsåret har ett samarbete kring 
ett läger med global inriktning mot åldersgrup-
pen unga vuxna genomförts.

Sigtuna folkhögskola

Svenska Kyrkans Unga är en av huvudmännen 
som äger Sigtuna folkhögskola, och därför har 
vi möjlighet att genomföra kurser och utbild-
ningar där. Sigtuna folkhögskolas främsta kom-
petensområden är idealitet, globala perspektiv, 
möte, kultur och samhälle samt pedagogisk 
fortbildning.

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund är en del 
av Sveriges Kyrkosångsförbund, en organisation 
inom Svenska kyrkan som har som huvudupp-
gift att stödja kyrkans körer – körsångarna och 
körledarna. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift har en plats i deras styrelse. Under året har 
denna representant varit Tobias Jonson och 
Josefine Allenberg.

Fryshuskyrkan

Fryshuskyrkan arbetar med globala och sociala 
frågor på Fryshuset, till exempel genom Klubb 
MANIFEST. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift är en av flera samverkansparter och hjälper 
bland annat till att sprida information. Josefine 
Allenberg är representant i referensgruppen för 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, som 
träffas två gånger per år.

Dockans nätverk

Dockans nätverk vänder sig till församlingsmed-
arbetare som vill jobba med docka/dockor i din 
verksamhet, oavsett ålder på deltagare. Under 
träffarna har de bland annat övat olika speltek-
niker; hur man använder sin docka, byggt docka, 
kroppsspråk, bok- och skapartips samt föreläs-
ningar. Josefine Allenberg från Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift är sammankallande i 
nätverket.

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 25-31 juli 
2016. I år var Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift drivande i arbetet kring Pride. Svens-
ka Kyrkans Unga anordnade DISKUSS:er under 
tre dagar och stod i ett informationstält inne 
på festivalområdet PridePark. Några volontärer 
deltog även i den öppna förskolan i Högalid och 
med en sektion i Pride-paraden.

Kyrkan på Pride består av bland annat Svenska 
Kyrkans Unga, Svenska kyrkan, EKHO och Im-
manuelskyrkan, denna gång under slogan ”Gör 
inte skillnad på människor”. En nyhet i år var 
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att Svenska Kyrkans Unga även var med i styr-
gruppen för Svenska kyrkan med stolta vänner, 
representerad av Sofia Söderborg från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till såväl frivil-
lig ledare som anställd som gjort en berömvärd 
insats för ungdomar i Stockholms stift. Stipen-
diet delas ut till två eller flera stipendiater.  Alla 
är välkomna att nominera kandidater till Ung-
domsledarstipendiet. Pristagarna utsågs 2017 
av en stipendiekommitté bestående av biskop 
Eva Brunne, Elisabeth Hillbratt (stiftspedagog), 
Kerstin Rossipal (representant ur stiftsstyrelsen) 
samt Josefine Allenberg (Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift).

Kraftsamling

Den 22 september 2016 träffades de som 
arbetar med barn och unga i Stockholms stift 
på Rival för en dag med föreläsningar, inspira-
tion och workshops. Tobias Jonson från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift höll i morgo-
nandakten. Förmiddagen var gemensam för alla 
och innehöll tre föredrag av Kristina Henkel, 
Jonas Ideström och Lukas Romson kring temat 
”Norm & delaktighet - Vem får vara med?”. 
På eftermiddagen fanns fyra olika valbara spår, 
varav ett med Pillerpodden om psykisk ohälsa 
bland unga.

Mötesplats konfirmand

En gång per termin inbjuds personal som ar-
betar med konfirmander och ungdomar samt 
kyrkoherdar till en heldag i Högalids församling. 
Under 2016 var Mötesplats konfirmand den 
22 november, och våren 2017 hålls Mötesplats 
konfirmand den 27 april i Högalid. För inbjudan 
står Stockholms stift. Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har genom Josefine Allenberg 
deltagit som representant under dagen.

Mötesplats barn-skolkyrka

Den 26 januari genomfördes för första gången 
Mötesplats barn-skolkyrka. Personal som ar-
betar med barn och skolkyrka bjöds in till en 
heldag i Högalids församlingshem. För inbjudan 
stod Stockholms stift. Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har genom Josefine Allenberg 
deltagit som representant under dagen.

Inspirationsdag för ideella

Ideellt engagerade och förtroendevalda inbjuds 

den 18 mars 2017 till en fest- och inspirations-
dag i Flemingsberg. Dagen är ett samarrange-
mang mellan Sensus studieförbund, Stockholms 
stift och Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift. I arbetsgruppen för inspirationsdagen är 
Rebecca Lundberg och Richard Sefyrin Lund 
representanter för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift.

Flyktinghjälp

Vi har bedrivit stöd och hjälp tillsammans med 
Stockholms stiftskansli för att hjälpa nyanlända 
flyktingar, särskilt ensamkommande flykting-
barn. Främst har Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift bidragit med möjlighet att delta på 
arrangemang, t.ex. midnattsvolleybollturnering-
en.

Efter årets Midnattsvolleybollturnering skänktes 
lagavgifter för samtliga 27 lag till Svenska kyr-
kans internationella arbete.

Studiematerial om dopet

Projektet syftar till att skapa ett studiemate-
rial för unga vuxna, kopplat till dopet och Jesu 
dopplats i Jordanien. I projektet ingår Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift, Stockholms 
stift, Tyresö församling, Strängnäs domkyrkoför-
samling och Sensus Stockholm-Gotland. Repre-
sentant för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift har varit Molly Tottenhammar, som senare 
ersattes med Josefine Allenberg.

Barnkonsekvensanalysutbildning

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram en ut-
bildning för barn och unga kring Barnkonse-
kvensanalys. Ett utbildningsmaterial med en 
ledarhandledning har utformats i samarbete 
med Sensus studieförbund. Representant för 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har 
varit Olof Bergendal i projektgruppen. I oktober 
gick Sofia Söderborg, Sara Björk (Sensus Stock-
holm-Gotland) och Theodor Stensö (Farsta 
lokalavdelning) en utbildning i att hålla kursen. 
Utbildningen ställdes in under våren pga för få 
anmälda deltagare.

Referensgrupp för konfirmandfrågor

Under hösten 2016 startade Stockholms stift 
upp referensgruppen för konfirmandfrågor, som 
riktar sig till anställda som arbetar med dessa 
frågor i församlingarna. Två personer ur varje 
kontrakt har blivit valda, och hittills har två träf-
far genomförts, en i november och en i 
januari. Sofia Söderborg har varit representant 
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för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
under planering och träffar.

Projekt Ledarstöd

Ihop med Sensus Stockholm-Gotland och 
Stockholms stift arbetar vi för att utveckla 
ledarutbildningarna. Tillsammans har vi in-
tervjuat anställda i församlingar, samlat unga 
som tidigare gått ledarutbildning och påbörjat 
processen med att skriva en skrift om ledarut-
bildning. Förhoppningen är att ha release under 
hösten 2017. Projekt Ledarstöd tar även ett 
samlat grepp över hur ledarutbildningarna ska 
se ut i framtiden.

Technomässan 2.0

Team 0-18 från Stockholms stift genomförde 
den 30 september en hejdundrande techno-
mässa i Hedvig Eleonora kyrka. SKUSS var på 
plats med ett gäng glada volontärer, delade ut 
glow-sticks och rekryterade medlemmar.

Uppdrag Frihet

29 oktober genomförde Stockholms stift Upp-
drag Frihet som en uppladdning inför Reforma-
tionsåret 2017. Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift höll i en av många workshops under 
dagen, om unga och fritid. Projektgruppen 
bestod av Olof Bergendal och Jonny Nehl 
Othzén (sammankallande).

Reformationsåret

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade 
upp sina teser på kyrkporten och förändrade 
kyrkan. Tillsammans med Svenska kyrkan vill 
vi uppmärksamma detta jubileum. Sofia 
Söderborg är en del i projektgruppen för 
reformationsåret på Stockholms stiftskansli, 
som representant för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift.

Ekumeniskt ungdomsmöte

Ärkebiskopens sekretariat hade en önskan 
att hålla ett ekumeniskt ungdomsmöte den 
28 oktober 2017 i Uppsala i samband med 
reformationsveckan. Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift tillfrågades tillsammans med 
Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift, och res-
pektive regioner hos Sveriges Unga Katoliker i 
Stockholm och Uppsala-området. Den 28 okto-
ber 2017 samlas 40 katoliker och 40 lutheraner 
från de båda distrikten i Uppsala.

Diakonirekrytering

Tillsammans med Stockholms stift har vi spri-
dit kunskapen om möjligheten att utbilda sig 
till diakon i nyhetsbrev och sociala medier. De 
närmaste åren kommer det vara stor brist på 
diakoner i Svenska kyrkan och i satsningen med 
diakoniambassadörer informeras det om dia-
konyrket bland till exempel ungdomsgrupper.

Global unga vuxna

Tillsammans med SKISS har vi under verksam-
hetsåret planerat och genomfört Global unga 
vuxna - ett läger för den mellan 18-30 år med 
ett intresse för internationella och globala frå-
gor. Den 4-5 februari samlades 20 unga vuxna 
på Karlsbergs gård för ett givande dygn. Daniel 
Andersson var representant för Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift i planeringsgruppen.

VERKSAMHET

Ljuspunkt 2017

Helgen 24-26 mars samlas 100 deltagare på 
Stiftsgården i Rättvik för att delta på Ljuspunkt 
2017. Årets tema är ”Frihet för själen”. På 
schemat stod workshops om bland annat barn-
konsekvensanalys, Luther och bibelstudium.

Deltagarna kommer från 17 olika lokalavdel-
ningar. Totalt med gäster, funktionärer och 
deltagare blir det totalt 115 personer på Ljus-
punkt detta år. Projektgruppen bestod av 
Daniel Andersson, Rebecca Lundberg, Patrik 
Wennerqvist, Isak Sandell, Amanda Källén, 
Henrik Bengtlars, Lukas Friberg, Alba Åhlander, 
Katja Stroeven, Theodor Stensö och Molly 
Tottenhammar (sammankallande).

Distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifts högsta beslutande organ och 
bestämmer hur och av vilka organisationen ska 
förvaltas mellan årsmöten. Distriktsårsmötet 
2016 genomfördes i Uppenbarelsekyrkan, Salt-
sjöbaden, 23 april. Beslutet från Distriktsårs-
mötet 2013 om att hålla årsmötet på endast 
en dag, om möjligt, uppfylldes samtidigt som 
många goda diskussioner kring styrelsens pro-
positioner samt flera inkomna motioner hanns 
med. Årsmötet samlade 73 ombud.

Distriktsårsmötet 2016 planerades av Molly 
Tottenhammar, Tobias Jonson, Madeleine Hed, 
Richard Sefyrin Lund och Gustav Ewerklou 
(sammankallande).
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DISKUSS

DISKUSS är en fantastisk mötesplats för 
ungdomar och unga vuxna inom Stockholms 
stift. Deltagare möts på en bestämd plats ett 
visst datum och tid och diskuterar kring det 
förbestämda temat. Ingen anmälan krävs och 
upplägget är öppet och flexibelt. Målet för verk-
samhetsåret var att DISKUSS skulle arrangeras 
minst tre gånger per termin. Sammanlagt har 
det hållits fem träffar med varierande teman 
och antal deltagande.

Tema som diskuterats är del i en världsvid ge-
menskap med biskop Eva Brunne och ”hur vet 
jag att jag är kristen?”. Under Stockholm Pride 
genomfördes DISKUSS på Pride med teman 
som ”Tänk om kyrkoherden är trans?”, stolta 
föräldrar med RFSL och den längsta resan är 
inåt med Steve Sjöqvist. DISKUSS har planerats 
av Patrik Wennerqvist, Jonny Nehl Othzén och 
Molly Tottenhammar (sammankallande).

Distriktsmässa

En distriktsmässa är lokalt arrangerade försam-
lingsgudstjänster som en lokalavdelning tar 
extra ansvar i och bjuder in resten av distriktet 
till att delta i. Distriktsmässorna är en mötes-
plats för ungdomar och unga vuxna att uppleva 
andra församlingars gudstjänster samt möta 
nya människor utanför församlingsgränserna.

Under verksamhetsåret har det firats en di-
striktsmässa i maj i Vårby gårds kyrka med 
musik från Ted Gärdestad, och en distriktsmässa 
i Vallentuna i november i samband med mid-
nattsvolleybollturneringen. Målet var att fira 
distriktsmässa två gånger per termin. Distrikts-
styrelsen har tillsammans agerat projektgrupp 
för distriktsmässorna.

Husarö

På Husarö hålls några av Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stifts största arrangemang. Varje 
år samlas ungefär hundra unga på Husarö för 
flera olika läger. Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift erbjuder minior och juniorläger för 
barn mellan 7 och 13 år, samt ett ungdoms- 
läger för ungdomar som är 14+. Lägerplatsen 
har även hyrts ut under sommaren till försam-
lingar och andra organisationer.

Uppbyggnad av Husarö lägerplats

Under uppbyggnaden av Husarö lägerplats för-
bereds lägerplatsen för att kunna ta emot årets 
läger och hyresgäster. Den tappra ideella skaran 

som deltog lyckades med gott resultat och god 
hastighet göra det som var planerat för helgen.

Junior- och Miniorläger

Miniorlägret har som målgrupp barn i åldern 
7-9 år, och Juniorlägret har en målgrupp på 
barn i åldern 10-13 år. Husarö Junior genomför-
des den 27 juni-3 juli och Husarö Minior den 29 
juni-3 juli, med temat ”Årstiderna”. 38 juniorer 
samlades tillsammans med ledarna på Ström-
kajen för att ta båten ut till lägerplatsen. Väl ute 
på Husarö satte barnen med hjälp av sina led-
are upp sina tält och byggde upp en egen läger-
plats. På onsdagen anslöt sedan 13 miniorer till 
lägerplatsen. Lägret förflöt i framgångsrik anda 
och Husarö lägerplats och den verksamhet som 
bedrivs där ute är något som organisationen är 
och bör vara stolta över.

Husarö Junior och Minior planerades av Jonas 
Palm, Markus Brunkvist, Jill Tvengström, Mattias 
Svensson, Elisabeth Källström, Martin Skoog, 
Andreas Eriksson och Jeanette Pettersson (sam-
mankallande).

Ungdomsläger

Husarö Ungdom ställdes in på grund av för få 
anmälda deltagare.

Rivning av Husarö lägerplats

Under denna helg i september plockades läger-
platsen ned och stoppades in i förråd för att 
inte bli förstörd av vinterns väder och vind. 
Delar av Friluftsutskottet och några från di-
striktsstyrelsen var med under denna helg.

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering gick av 
stapeln den 26 november 2016 i Tellushallen, 
Vallentuna. Arrangör var Husarö lokalavdelning. 
Många lokalavdelningar deltog i denna spän-
nande turnering och kvällen inleddes i Vallen-
tuna kyrka med en distriktsmässa och sedan 
kunde spelet börja. Allt handlade inte om att 
vara bäst på volleyboll, det delades också ut pris 
till bästa lagoutfit, laganda och hejarklack.

Finalmatchen blev ett rafflande drama mellan 
Solna och Täby, där Solna gick vinnande ur stri-
den. Nu ser vi fram emot midnattsvolleybolltur-
neringen som arrangeras av Solna 2017! Efter 
turneringen skänktes alla lagavgifter till Svenska 
kyrkans internationella arbete. Totalt deltog 27 
lag från 25 olika lokalavdelningar och försam-
lingar i turneringen.

Verksamhetsberättelse
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Ledarutbildningarna Grogrund 
och Växtpunkt

Under våren 2017 genomfördes koncepten 
Grogrund och Växtpunkt, Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stifts egna ledarutbildning, på 
Skolhuset och Skepptuna pastoratsgård. 
Utbildningarna fylldes av 10 glada deltagare 
som lärde sig om hur man är en bra ledare i 
Svenska kyrkans verksamheter. Grogrund och 
Växtpunkt är samarbete med Stockholms stift. 
Originalkonceptet innebär två helger, en på 
hösten och en på våren, ett koncept som ersat-
tes med tre kvällar och två helger. Projektgrupp 
var Rebecca Regnér, Signe Wolf och Jessica 
Regnér (sammankallande).

Pepparkakskrubban

Pepparkakskrubban riktar sig till lokalavdelning-
arnas yngre barngrupper och går ut på att barn-
gruppen bygger ett pepparkakshus med kristet 
motiv som de sedan fotograferas tillsammans 
med. I låg tävlingen i presentationen, som sked-
de via videoklipp. Fyra fina bidrag skickades in, 
och ett hemligt pris delades ut till den vinnande 
lokalavdelningen.

Pepparkakskrubban har planerats av Molly 
Tottenhammar (sammankallande).

Barndagen

Den 10 december 2016 arrangerades Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholm stifts tredje barndag 
i Kungsholms församlingshem. Många aktivite-
ter som pyssel, sång och lekar arrangerades. Det 
serverades korv och kakor. Under dagen deltog 
cirka 10 deltagare.

Barndagen har planerats av Rebecca Lundberg 
och Patrik Wennerqvist (sammankallande).

Uppdrag Global

Uppdrag Global är en satsning av Stockholms 
stift vars mål är att ge unga som vill engage-
ra sig de rätta verktygen. Projektet är ett sätt 
att uppmärksamma rättvisefrågor i dess olika 
former, där syftet är att ge konfirmander, ide-
ella och anställda en större medvetenhet om 
den världsvida kyrkan samt om globala frågor. 
Uppdrag Global 2017 genomförs den 1 april i 
Högalids kyrka och samlar över 1400 deltagare. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift ska ha 
en plats på aktivitetstorget.

Dagen fylldes av seminarier och under efter-
middagen är det gudstjänst med biskop Eva 

Brunne samt utdelning av årets ungdomsledar-
stipendium. Under gudstjänsten hölls en myck-
et uppskattad betraktelse av Daniel Andersson 
och Katja Stroeven från Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift.

UngVuxen

Den 11-13 november 2016 anordnades Ung-
Vuxen-lägret som riktar sig till åldersgruppen 
20+. Lägret var ett samarbetsprojekt mellan 
Skara, Växjö, Göteborg, Västerås, Uppsala 
och Stockholms distrikt. En grupp åkte från 
Stockholm till Skepptuna pastoratsgård där de 
spenderade helgen tillsammans. Det firades 
gudstjänst och andakter, och på schemat stod 
workshops och föredrag. I projektgruppen var 
Jonny Nehl Othzén representant för Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.

Samlingen

Samlingen är en dag som genomfördes för 
registeransvarig, kontaktperson och ordförande i 
våra lokalavdelningar. Under dagen diskuterades 
beslut från Stora Årsmötet och propositions-
arbetet inför Distriktsårsmötet. Dagen genom-
fördes den 3 december på Skolhuset med 10 
deltagare från olika lokalavdelningar. Samlingen 
har planerats av Tobias Jonson och Olof Bergen-
dal (sammankallande).

Spontankvällar

Tack vare att vi under 2014 fick tillgång till 
lokaler i Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård 
öppnades nya möjligheter för att arrangera 
mindre arrangemang. 5 december 2016 anord-
nades ett mycket uppskattat julmys med pyssel 
och fika. Den 22 februari 2017 anordnades en 
spel- och lekkväll och 27 mars en överrask-
ningskväll. I projektgruppen för spontankvällar 
ingår Patrik Wennerqvist och Richard Sefyrin 
Lund (sammankallande).

Terapitorsdag med Jesus

Terapitorsdag med Jesus är en ny aktivitet som 
riktar sig till de från 20 år och äldre. Aktiviteten 
anordnades den 1 december 2016 under temat 
”I begynnelsen fanns ordet” och den 30 mars 
2017 under temat “Det första undret”. Projekt-
grupp är Tobias Jonson (sammankallande).

Utbildning i Medlemssidorna

Dan Westerberg och Maria Ekstedt från för-
bundskansliet kom till Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift och höll i en grundläggande 
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utbildning om våra gemensamma medlems- 
sidor. Utbildningen genomfördes den 9 maj 
2016 för registeransvariga och administratörer.

RIKSARRANGEMANG

Riksårsmötet

Riksårsmötet gick av stapeln 11-14 augusti 
2016 på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta, 
Västerås stift stift. Detta var det första Riksårs-
mötet för Svenska Kyrkans Unga, tidigare kallat 
Stora Årsmötet och Lilla Årsmötet. Till detta 
årsmöte hade förändringen med att ombud 
skickas från distriktet genomförts. Stockholms 
distrikt fick skicka 19 ombud. Under årsmötet 
togs bland annat beslut om att behålla 
distriktsrepresentation på Riksårsmötet, att 
skapa en utvecklingspott för distrikt och 
lokalavdelningar samt stödmedlemskapsavgif-
ten är möjlig att knyta till en lokalavdelning.

Ombud för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift var Rebecca Lundberg, Jacob Krasowski, 
Emelie Hagman, Markus Brunkvist, Olivia 
Lindqvist Wijkander, Tobias Jonson, Johannes 
Nygren, Victoria Sjögren, Alexander Lundgren, 
Albin Ahlström, Victor Lagrelius, Daniel Anders-
son, Patrik Stendahl, Christian Olsmalm, Emil 
Nygren, Madeleine Friberg Ahlm, Beatris Ruth-
ström, Olof Bergendal och Signe Wolf. Distrikts-
ansvariga var Rebecca Lundberg och Daniel 
Andersson.

De Ungas Kyrkomöte

På De Ungas Kyrkomöte samlas medlemmar 
från Svenska Kyrkans Unga och ger svar på mo-
tioner till kyrkomötet ur barn och ungas per-
spektiv. Svaren delas sedan ut på kyrkomötet, 
för att visa vad barn och unga i Svenska kyrkan 
tycker om besluten som ska tas. Från och med 
2016 hålls De Ungas Kyrkomöte i samband 
med Kyrkomötet, en ny plats för De Ungas 
Kyrkomöte som ger möjlighet att träffa repre-
sentanter från de olika nomineringsgrupperna. 
Rebecca Lundberg, Daniel Andersson, Alba 
Åhlander och Theodor Stensö representerade 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift.

Andetag

En grupp med ungdomar från Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift åkte till Linköping för att 
delta på det nationella ungdomslägret, Andetag 
som gick av stapeln den 30 juni till 3 juli.

Rikshelg

Under hösten arrangerades den årliga Riks- 
helgen för distriktsstyrelser och riksaktiva inom 
Svenska Kyrkans Unga på Sigtuna folkhögskola. 
Delar av distriktsstyrelsen var där och under 
helgen var det bland annat workshops, mingel 
och gudstjänster som stod på schemat. Helgen 
var mycket uppskattad och det knöts många 
nya kontakter med distriktsstyrelser i andra 
distrikt och medlemmar från hela landet.

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en mötesplats 
där alla distriktsordförande och vice distrikts-
ordförande träffas och diskuterar gemensamma 
frågor och försöker dela kunskaper med varan-
dra. DO-samlingen arrangeras av förbundet och 
leds i första hand av förbundsordföranden.

Under 2016 har två tillfällen ägt rum, den för-
sta var på våren och det andra tillfället gick av 
stapeln på Rikshelgen på Sigtuna folkhögskola i 
oktober, där ordförande Olof Bergendal och vice 
ordförande Jessica Regnér deltog.

Konsulentsamling

En gång per termin bjuds alla som arbetar 
inom Svenska Kyrkans Unga till en gemensam 
samling i Uppsala. Syftet med konsulent- 
samlingen är att stärka samarbetet mellan 
distrikt och förbund, samt informera om 
kommande förändringar inom organisationen. 
Hösten 2016 hölls konsulentsamlingen den 6-8 
september och under våren 2017 inföll konsu-
lentsamlingen den 21-22 mars. Från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift deltog Sofia 
Söderborg under hösten. Under våren deltog 
Sofia Söderborg och Josefine Allenberg.

KOM-träff

KOM-träffen är en samling för de som arbetar 
med kommunikation i Svenska Kyrkans Unga, 
som anställd, förtroendevald eller ideell. 2016 
hölls KOM-träffen i samband med Rikshelgen 
på Sigtuna folkhögskola den 22 oktober. Tobias 
Jonson och Sofia Söderborg deltog från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.

INFORMATION
Under året har arbetet med informations- 
spridning och sociala medier setts över för att se 
genom vilka kanaler vi lättast kan nå ut till våra 
medlemmar. Arbetet har även innefattat hur  
hantering av sociala medier ska ske. Vi har under 
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året aktivt arbetat med att nå ut till så många 
medlemmar som möjligt och utvidgat informa-
tionsspridningen inom de sociala medierna.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla 
våra medlemmar, som har en giltig e-postadress 
inskriven på Medlemssidorna. Det läses av cirka 
45% av mottagarna, per nyhetsbrev. Det skickas 
även ett nyhetsbrev från Stockholms stift Team 
0-18, där vi har med en del information, som 
skickas till prenumeranter som främst är an-
ställda inom Stockholms stift.

Sociala medier

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
sociala medier innefattar en Facebook-sida, 
ett Twitter-konto, ett Instagram-konto och ett 
Snapchat-konto. Användandet av sociala 
medier har ökat och förbättrats vilket har gjort 
att dessa kanaler blivit bättre för spridning av 
information.

Den största informationsspridningen via sociala 
medier har skett via Facebook-sidan. Antalet 
personer som gillar Facebook-sidan har ökat, 
vid Distriktsårsmötet 2016 var det 865 perso-
ner som gillade sidan vilket nu har ökat till 953 
personer.

Vi använder oss av följande medier:

-Hemsidan, www.skuss.se, där man kan hitta 
information om bland annat kommande arrang-
emang och länkar till anmälningsförfarande.

- Sida på Facebook: ”Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift”, där uppdaterar vi kontinuer-
ligt under året med aktuella ämnen och aktivi-
teter.

- Facebook-grupp: ”SKUSS Volontärer”, där in-
tresserade kan gå med och ta volontäruppdrag.

- Facebook-grupp: ”Lokalavdelning i Stockholms 
stift”, där nyckelpersoner i en lokalavdelning 
kan gå med och inte missa någon information.

-Twitter-konto, @SKUSS, där uppdaterar vi med 
aktuella ämnen och aktiviteter. Här syns även 
uppdateringar från vår Facebook-sida och vid 
enstaka tillfällen konverserar med andra.

-Instagram-konto, @skustockholm, där vi lägger 
upp bilder från arrangemang och möten.

-Snapchat-konto, @skuss08, där vi lägger ut 
videos kring aktuella ämnen samt från möten 

och arrangemang. De är synliga i 24 timmar för 
våra följare.

-YouTube-kanal, ”Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift”, där vi lägger upp videos från 
arrangemang.

Statistik för sociala medier

9 mars 2017 hade vår Facebook-sida Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift 953 gillningar. 
Vi följdes av 270 personer på Twitter 
(@SKUSS) och av 626 personer på Instagram 
(@skustockholm). Våra Snapchat-bilder och 
videos (@skuss08) sågs av cirka 80 personer per 
gång. Facebook-gruppen (SKUSS volontärer) 
har ett femtiotal medlemmar. Mellan 100 och 2 
000 personer såg något av våra inlägg från vår 
Facebook-sida under året.

Vi taggar alla våra Instagram-inlägg med 
#livetiskuss – något som den 9 mars 2017 har 
samlat över 1 100 inlägg från lokalavdelningar, 
ungdomsgrupper och medlemmar.

MEDLEMSVÅRD OCH 
MEDLEMSSTATISTIK

Lokalavdelningsbesök och medlemsvård

Efter beslut från Distriktsårsmötet 2014 har 
alla lokalavdelningar fått en kontaktperson i 
distriktsstyrelsen. Styrelsen har på det sättet 
påbörjat ett arbete för att öka närheten mellan 
distriktsstyrelsen och distriktets lokalavdel-
ningar. Under året har både förtroendevalda 
från styrelsen som kanslipersonal åkt ut till 
lokalavdelningar för besök. Besöken har inne-
fattat besök till lokalavdelningars årsmöten, 
församlingars ungdomsgrupper och träffar med 
församlingsanställda.

Fram till och med 9 mars 2017 har följande 
lokalavdelningar under året fått besök: 
Huddinge - The Holy Gang, Västerhaninge- 
Muskö förs - SKUVMF, Vallentuna församling, 
Husarö, Färingsö, Tyresö, Skarpnäck - SKB, 
Farsta församling, hej Sofia!, Fresta, Sankt 
Mikaels förs, Danderyds förs, Spånga-Kista, 
Vantör och Vaxholm.

Församlingsbesök

Vi har även gjort besök i församlingar och in-
formerat personal och ungdomsgrupper om 
Svenska Kyrkans Unga. Under verksamhetsåret 
har vi besökt Hässelby, S:t Johannes och Oscars 
församlingar.
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Medlemsstatistik (medlemmar 0-30 år)

Den sista december 2016 hade Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift 2 105 medlemmar i 
åldern 0-30 år, fördelat på 42 lokalavdelningar. 
Inräknat både medlemmar och vuxenmedlem-
mar kom vi totalt upp i den otroliga siffran 2 
283 medlemmar. Våra lokalavdelningar är olika 
stora, alltifrån några få personer till flera hundra. 
En aktiv lokalavdelning har två kontaktperso-
ner, en registeransvarig, minst fem medlemmar 
samt rapporterad verksamhet. Under 2016 
startades dessutom två nya lokalavdelningar, 
Engelbrekt och hej Sofia!.

Medlemsrekord

2016 blev Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift rent medlemsmässigt det största distriktet 
i Svenska Kyrkans Unga – för andra året i rad. 
År efter år fortsätter vi att samla unga som till-
sammans vill upptäcka och dela kristen tro. Det 
är med glädje och stolthet som vi konstaterar 
att vårt arbete är uppskattat och att våra med-
lemmar återkommer år efter år.  Våra medlem-
mar är det viktigaste vi har, tack för att ni finns!
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PROPOSITION 2017:1 VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2017-2018 i sin helhet.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 
VERKSAMHETSÅREN 

2017-2018

Innehållsförteckning:
•  Medlemsvård
•  Verksamhet
•  Information
•  Organisation
•  Riksarrangemang
•  Representation/samarbeten

MEDLEMSVÅRD

Medlemsvård och medlemsrekrytering
Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift (SKUSS) arbeta för att rekrytera nya 
medlemmar och bli bättre på att behålla tidi-
gare medlemmar. Vi anser att våra medlemmar 
är det viktigaste vi har och vi vill även under 
samma period öka antalet vuxenmedlemmar 
och stödmedlemmar.

Mål 2017: 
Att slå förra årets medlemsrekord på 2 283 
medlemmar.

Mål 2018:
Att fortsätta att växa som organisation och 
öka antalet medlemmar, vuxenmedlemmar och 
stödmedlemmar

Målgrupp:
Alla.

Lokalavdelningsbesök
Under året vill vi genomföra lokalavdelningsbe-
sök inom distriktet i syfte att synas hos med-
lemmarna, stärka lokalavdelningarnas demokra-
ti och sprida information om Svenska Kyrkans 
Unga. Alla lokalavdelningar tilldelas en kontakt-
person i distriktsstyrelsen som agerar stöd och 
utgör en länk mellan lokalavdelningarna och
distriktet/distriktsstyrelsen.

Mål 2017: 
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en kontakt- 
person från styrelsen.

Mål 2018:
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en kontakt- 
person från styrelsen.

Målgrupp: 
Alla lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

Utbildning i demokrati för 
lokalavdelningar

Alla lokalavdelningar ska vara demokratiska 
och ha möjligheten att vara självstyrande. 
Därför har distriktsstyrelsen tagit fram ett 
material som ska finnas lokalavdelningar till-
handa. Det blir ett material för de som vill veta 
mer om hur det fungerar att vara en demokra-
tisk lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

Utbildningen är frivillig och finns för de lokal- 
avdelningar som efterfrågar den. När utbild-
ningen är genomförd får styrelsen behålla 
materialet för att kunna använda det på 
hemmaplan som stöd och hjälp. Utbildningen 
innehåller allt ifrån hur Svenska Kyrkans Unga 
är uppbyggt till hur ett verksamhetsår kan se ut.

Mål 2017: 
Att erbjuda utbildningen för de lokalavdelningar 
som efterfrågar den.

Mål 2018:
Att erbjuda utbildningen för de lokalavdelningar 
som efterfrågar den.

Målgrupp:
Alla aktiva lokalavdelningar i Stockholms di-
strikt.

Samlingen
Samlingen är en heldag för nyckelpersoner i 
lokalavdelningar att träffas över församlings-
gränserna för att utbyta tankar, idéer och 
erfarenheter samt låta sig inspireras och lära 
av varandra. En nyckelperson kan vara styrelse-
medlem, registeransvarig eller kontaktperson i 
Stockholms lokalavdelningar. Fokus ligger på att 
inspirera och motivera till nya samarbeten och 
verksamheter. Samlingen finns även för att få in 
tankar och ideér från lokalavdelningarna angå-
ende distriktsstyrelsens propositionskrivande.

Mål 2017: 
Att minst 10 lokalavdelningar ska vara 
representerade.
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Mål 2018:
Att minst 13 lokalavdelningar ska vara 
representerade.

Målgrupp:
Alla nyckelpersoner i våra lokalavdelningar.

VERKSAMHET

DISKUSS
DISKUSS är en samtalskväll där en föreläsare 
bjuds in och ger sin bild av ett tema. Deltagarna 
får sedan tid att fundera och diskutera tillsam-
mans. DISKUSS är en plats att få växa i ansvar, 
diskutera och vidga sina perspektiv.

Mål 2017: 
Att arrangera DISKUSS två gånger per termin.

Mål 2018:
Att arrangera DISKUSS två gånger per termin.

Målgrupp:
Alla medlemmar.

Ledarutbildning (LUB) - 
Grogrund och Växtpunkt

Tidigare år har Grogrund och Växtpunkt genom- 
förts med varierande resultat och distrikts-
styrelsen valde därför förra året att göra om 
utbildningen. Grogrund riktar sig till de som 
inte har möjlighet att gå en ledarutbildning i 
sin församling och Växtpunkt riktar sig till de 
som vill ha en vidareutbildning inom ledarskap. 
Ledarutbildningen sker över två helger, en på 
hösten och en på våren och de båda utbildning-
arna kommer ske samtidigt men ha olika spår 
och fokusområden.

Mål 2017:
Att samla 15 deltagare.

Mål 2018:
Att samla 20 deltagare.

Målgrupp:
Medlemmar som är 14 år och äldre.

Ljuspunkt
Ljuspunkt är ett läger där medlemmar från hela
distriktet ska kunna träffas och känna gemen-
skap. På Ljuspunkt blandas högt och lågt för
att ge kraft åt allt vad det innebär att vara 
kristen i vardagen och människa på denna jord.

Mål 2017:
Att samla 120 deltagare.

Mål 2018: 
Att samla 120 deltagare.

Målgrupp:
15 år och uppåt.

Distriktsårsmöte (DÅM)
Syftet med Distriktsårsmötet är att uppfylla 
vår idé om att vara en demokratisk rörelse. 
Vi har distriktsårsmöte för att medlemmarna 
ska göra sina röster hörda och vara med och 
påverka rörelsens nutid och framtid. Distrikts- 
årsmötet ska genomföras i en lokalavdelning 
eller församling.

Mål 2017: 
Att sträva efter att minst 2/3 av de aktiva 
lokalavdelningarna ska vara representerade. 

Att årsmötet ska utföras på ett demokratiskt 
sätt i en kristen anda.

Att, om möjligt, genomföra mötet på en dag.

Att göra det möjlig för, och uppmuntra, 
medlemmar innan konfirmationsåldern att delta. 

Att årsmötet ska vara gratis.

Mål 2018:
Att sträva efter att minst 2/3 av de aktiva 
lokalavdelningarna ska vara representerade. 

Att årsmötet ska utföras på ett demokratiskt 
sätt i en kristen anda.

Att, om möjligt, genomföra mötet på en dag.

Att göra det möjlig för, och uppmuntra, 
medlemmar innan konfirmationsåldern att delta. 

Målgrupp:
Alla medlemmar.

Barndagen
Barndagen är en dag ägnad till våra medlem-
mar i åldrarna 0-12 år. Under dagen får barnen 
möjlighet att uttrycka sig i form av exempelvis 
pyssel och sång. Dagen är en bra möjlighet för 
barnen att komma utanför församlingsgränser-
na och uppleva allt vad SKUSS har att erbjuda.
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Mål 2017:
Att genomföra Barndagen en gång per år.

Mål 2018:
Att genomföra Barndagen två gånger per år.

Målgrupp:
Alla barn mellan 0-12 år.

Husarö Uppbyggnad
Under uppbyggnaden på Husarö förbereder 
vi lägerplatsen inför årets säsong. Medlemmar 
är välkomna att följa med ut och rusta upp 
och förbereda lägerplatsen inför sommarens 
verksamheter.

Mål 2017:
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt 
funktionsduglig för ändamålen.

Att minst 15 personer deltar.

Mål 2018:
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt 
funktionsduglig för ändamålen.

Att minst 15 personer deltar.

Målgrupp:
Ungdomar och unga vuxna.

Husarö Minior
På dessa läger får miniorer i åldrarna 6-9 
chansen att umgås och lära sig om friluftsliv, lära 
känna kristen tro och växa som individer. Detta 
är en chans för de yngre medlemmarna att kom-
ma ut i naturen och lära sig att samarbeta, resa 
sitt eget tält, bygga sin egen lägerplats och i viss 
mån laga sin mat över öppen eld.

Mål 2017:
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till 
lägret.

Mål 2018:
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till 
lägret.

Målgrupp:
Alla i åldrarna 6-9 år.

Husarö Junior
På detta läger får juniorer i åldrarna 9-13 um-
gås och lära sig om friluftsliv, lära känna kristen 
tro och växa som individer. Detta är en chans 
för de yngre medlemmarna att komma ut i 
naturen och lära sig att samarbeta, resa sitt 
eget tält, bygga sin egen lägerplats och laga sin 
mat över öppen eld.

Mål 2017:
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till lägret.

Mål 2018:
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till lägret.

Målgrupp:
Barn i åldrarna 9-13 år.

Husarö ungdomsläger
På detta läger får deltagarna fördjupade 
kunskaper i friluftsliv och möjlighet att 
upptäcka och dela kristen tro. Deltagarna får 
lära sig att resa sitt eget tält men också lära sig 
att laga sin egen mat över öppen eld.

Mål 2017:
Att möjliggöra för ungdomar att uppleva friluftsliv.

Mål 2018:
Att möjliggöra för ungdomar att uppleva friluftsliv.

Målgrupp:
Alla i åldrarna 13-30.

Husarö rivning
Under rivningen av lägerplatsen plockar vi ner 
all säsongsuppsatt materiel, som exempelvis 
matsalstältet och borden; och placerar dessa i 
vinterskydd. Under helgen förbereder deltagar-
na lägerplatsen inför nästa säsong.

Mål 2017:
Att Husarö är redo för vintern.

Mål 2018:
Att Husarö är redo för vintern.

Målgrupp:
Alla medlemmar.
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Midnattsvolleybollturnering
En gång om året är det blodigt allvar då lokal- 
avdelningar från hela distriktet möts i kampen 
om den åtråvärda vandringspokalen och titeln 
som SKUSS:s volleybollmästare. Under turne-
ringen koras även vinnare i kategorierna: “Bästa 
hejarklack”, “Bästa laganda”, “Bästa utklädnad” 
och ett “Fairplaypris”. Den lokalavdelning som 
vinner i volleybollen får även agera värdar 
påföljande år, alternativt “ge” sitt värdskap till 
en annan lokalavdelning som vill arrangera 
turneringen. 

Mål 2017:
Att SKUSS understödjer förberedelserna och 
verkställandet av turneringen.

Mål 2018:
Att SKUSS understödjer förberedelserna och 
verkställandet av turneringen.

Målgrupp:
Ungdomar och unga vuxna.

Pepparkakskrubban
Pepparkakskrubban är barnens egen tävling. 
Här har de möjlighet att skapa sitt eget peppar- 
kakshus, fotograferas tillsammans med det 
och skicka in ett bidrag. Priser delas ut till de 
vinnande bidragen.

Mål 2017:
Att Pepparkakskrubban samlar tio bidrag.

Mål 2018:
Att Pepparkakskrubban samlar 13 bidrag.

Målgrupp:
Barn i åldrarna 8-12 år.

Samarbetsprojektet Ungvuxen
Arrangemanget är ett samarbetsprojekt 
mellan flera distrikt och är en mötesplats för 
diskussion, bibelstudium, föreläsningar och 
eftertanke. 

Mål 2017:
Att tillsammans med Uppsala distrikt planera 
och genomföra arrangemanget.

Mål 2018:
Att delta i arrangemanget.

Målgrupp:
20+.

Bibelstund med bakgrund
Bibelstund med bakgrund är ett bibelstudium 
som riktar sig till dig som är 20+. Varje träff 
kommer ha ett tema med tillhörande bibel- 
texter som sedan diskuteras och analyseras. 
Det finns möjligheter för deltagarna att kunna 
vara med och påverka innehållet under framtida 
bibelstudium.

Mål 2017:
Att anordna Bibelstund med bakgrund en gång 
per termin.

Mål 2018:
Att anordna Bibelstund med bakgrund en gång 
per termin.

Målgrupp:
20+.

Spontankvällar
Några gånger per termin samlas vi i Skolhuset 
vid Adolf Fredriks kyrka och umgås och har det 
roligt tillsammans. Vi kan göra allt från att spela 
brädspel till att sjunga karaoke till att bara vara 
och umgås med varandra. 

Mål 2017: 
Att arrangera Spontankvällar minst två gånger 
per termin.

Mål 2018:
Att arrangera Spontankvällar minst två gånger 
per termin.

Målgrupp:
Alla medlemmar.

INFORMATION

SKUSS har ett antal olika informationskanaler 
att använda för att nå medlemmar och andra 
nyckelpersoner i och utanför vår organisation.

Hemsidan
På www.skuss.se kan du alltid läsa aktuell och 
uppdaterad information om vad som händer i 
SKUSS. Distriktsstyrelsen och kansliet kommer 
att under året fortsätta låta hemsidan vara en 
viktig del av vår närvaro på internet. Där ska det 
vara lätt att kontakta oss och ta reda på infor-
mation om SKUSS verksamheter och arbete.
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Sociala medier
SKUSS är ständigt aktiva på sociala medier 
såsom Facebook, Instagram, Snapchat och
Twitter. Facebook används främst som ett 
hjälpmedel för att sprida information, medan
Instagram, Snapchat och Twitter är ett verktyg 
för sådant som sker i nuläget – exempelvis text- 
och bildform från pågående arrangemang.

Nyhetsbrev/informationsutskick
SKUSS skickar nyhetsbrev via mejl till alla med-
lemmar med en registrerad e-postadress
på medlemssidorna, informerar om vad som 
händer i SKUSS samt gör större utskick till
lokalavdelningarna. 

Informationsspridning om 
lokalavdelningarnas aktiviteter 

Distriktsstyrelsen och kansliet hjälper lokal- 
avdelningarna att sprida information om akti-
viteter de arrangerar och som de vill bjuda in 
fler till. Det är tråkigt när informationen bara 
kommer några få till dels. SKUSS vill hjälpa till 
att fylla ut platser som annars skulle lämnas 
tomma och outnyttjade.

ORGANISATION

Arbetsgivaransvar och relation till stiftet
För att ta vårt ansvar som arbetsgivare och 
samarbetspartner finns styrelsearvoderingen
på sammanlagt 20 procent av en heltidstjänst. 
Arvoderingen kan delas på en eller flera för-
troendevalda och syftet är att den arvoderade 
tiden ska läggas på möten med personal och 
Stockholms stift, som ofta måste ske dagtid. 
Detta gör vi för att ge alla samma möjlighet att 
ta på sig detta ansvar.

RIKSARRANGEMANG

SKUSS ska delta på nedanstående aktiviteter 
tillsammans med medlemmar, representanter 
eller distriktsstyrelseledamöter.

Distriktsordförandesamlingar
Denna samling är en mötesplats för samtliga 
distriktsordföranden och vice distriktsordföran-
den. Den finns för att kunna diskutera allt möj-
ligt som händer i distrikten och delge varandra 
hur de startat nya verksamheter, löst problem, 
eller bara andra intressanta kunskaper. Distrikts-
ordförandesamlingen är ett bra tillfälle att knyta 
nya kontakter över distriktsgränserna och öppna 

upp för samarbeten. Förbundet är arrangör för 
distriktsordförandesamlingen som vanligtvis 
sker vid två tillfällen per år.

Mål 2017:
Att distriktsordförande samt vice ordförande 
deltar på förbundets distriktsordförande- 
samlingar.

Mål 2018:
Att distriktsordförande samt vice ordförande 
deltar på förbundets Distriktsordförande- 
samlingar.

Målgrupp:
Distriktsstyrelsens ordförande och vice 
ordförande.

Riksårsmöte (RÅM)
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande 
organ är Riksårsmötet (RÅM) som sker varje år 
i augusti. Till RÅM är det distrikten som skickar 
ombud och dessa väljs på DÅM. Ombuden som 
väljs på DÅM åker på RÅM som representanter 
för Stockholms distrikt. 

Mål 2017:
Att skicka alla Stockholms ombud.

Att anordna en förträff för Stockholms 
representanter.

Att anordna en gemensam resa.

Mål 2018:
Att välja alla Stockholms ombud.

Att möjliggöra en gemensam resa.

Målgrupp:
Alla medlemmar.

Stora Tält 2018
Stora Tält är ett friluftsläger för åldrarna 0-30 
som vill upptäcka och dela friluftsliv. Vi kommer 
möta personer från landets alla hörn för att 
leka och fira gudstjänst ihop. Det kommer bli 
en mängd aktiviteter och en vecka tillsammans 
som en sent kommer att glömma. 

Mål 2018: 
Att samla 400 deltagare.

Målgrupp: 
0-30 år.
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REPRESENTATION/ 
SAMARBETEN

Vi vill både utveckla våra nuvarande sam- 
arbeten med andra organisationer och skapa 
nya. Vi vill dra nytta av vad andra har att ge 
oss i erfarenheter och resurser. Vi vill synas och 
höras i andra organisationer med utgångspunkt 
i att vi är unga och kristna inom Svenska kyrkan. 

Samverkan med Svenska kyrkan
Vi vill ge en särskild plats för barn och unga 
att synas och höras i Svenska kyrkan. Vi håller 
kontinuerlig kontakt med Stockholms stift för 
att få insyn i deras ungdomsarbete och påverka 
detta, samt bedriva samarbeten kring bland an-
nat ledarutbildning och läger. Från Stockholms 
stift och enskilda församlingar tar vi emot stöd, 
i form av pedagogisk och teologisk kunskap, 
föreläsare, lokaler och ekonomiska bidrag till 
personal och verksamhet.

Mål 2017:
Att ha en fortsatt god relation till Stockholms 
stift för att påverka deras arbete och göra goda 
samarbeten.

Sensus studieförbund
Sensus studieförbund har kompetens gällande 
allt ifrån HBTQ+ till ledarutbildningar. Vi kan 
använda oss av deras pedagogiska kunskaper 
och erfarenheter. Vi planerar att ta hjälp av 
Sensus studieförbund för att utforma en bred 
och hållbar styrelseutbildning.

Mål 2017:
Att utveckla våra relationer med Sensus 
studieförbund.

Sigtuna folkhögskola
Sedan 2012 har SKUSS samarbetat med 
Sigtuna folkhögskola. I arbetet får vi tillgång 
till kunskaper och utbildare som redan finns på 
Sigtuna folkhögskola i samband med att vi har 
samverkanskurser hos dem.

Mål 2017:
Att behålla en god relation med Sigtuna 
folkhögskola.

SKISS - Svenska kyrkans internationella 
arbete i Stockholm stift

SKISS arbetar med att samla in ideella krafter 
för Svenska kyrkans internationella arbete och 
att belysa Svenska kyrkans roll i den världsvida 

kyrkan. Distriktsstyrelsen har en ständig post i 
föreningen. På detta sätt får distriktsstyrelsen
insyn i det internationella arbetet och den 
världsvida kyrkan, samt har rösträtt på förening-
ens möten. På så sätt kan SKUSS vara med och 
påverka arbetet och belysa frågor kring arbete 
med barn och unga.

Mål 2017:
Att tillsätta en ledamot och suppleant till 
föreningens styrelse under året.

Samarbeten med andra distrikt
En viktig del i arbetet med att utveckla vår 
verksamhet är samarbete, speciellt med
andra distrikt inom Svenska Kyrkans Unga. 
Genom dessa kan vi få nya insikter i hur vi
kan arrangera en verksamhet och nya idéer 
kring vad vi kan göra i distriktet. En fördel
med samarbete är att vi ökar utbudet av 
medlemsaktiviteter då distrikten kan bjuda 
in varandra.

Mål 2017:
Att under året förvalta och öppna upp för 
nya diskussioner med andra distrikt angående 
möjliga samarbeten. 

Att under året ha minst en verksamhet 
tillsammans med ett annat distrikt.

Uppdrag Global 
Uppdrag Global är en heldag för Stockholm 
stifts alla konfirmander där huvudfokuset är att 
samla in pengar till Svenska kyrkans fastekam-
panj. Varje år samlas ca 1 000 konfirmander 
för att tillsammans göra skillnad för Svenska 
kyrkans internationella arbete. 

Mål 2017:
Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag Global.

Mål 2018:
Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag Global.

Målgrupp: 
Alla.

Kyrkoval
Den 17 september 2017 är det kyrkoval och alla 
som fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska 
kyrkan får rösta. Det innebär att en stor del av 
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våra medlemmar är röstberättigade och har en 
möjlighet att gå till vallokalerna och göra skillnad. 
SKUSS anser att vi ska uppmuntra våra medlem-
mar över 16 år att gå och rösta genom att sprida 
information om kyrkovalet.

Mål 2017: 
Att öka medvetenheten kring kyrkovalet hos unga.

Att verka för ett högre valdeltagande hos unga.

Reformationsåret
I oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 
tankar om hur kyrkan skulle reformeras, denna 
rörelse har lett fram till den kyrka vi idag är en del 
av. Tack vare Luther kan vi sitta här som en demo-
kratisk ungdomsorganisation i Svenska kyrkans 
namn. Vi, tillsammans med Svenska kyrkan, vill 
uppmärksamma detta jubileum genom att delta 
på olika aktiviteter. 

Mål 2017:
Att delta i stiftets arbete kring reformationsåret.

Stockholm Pride
SKUSS har länge varit en del av Stockholm Pride, 
vi har bland annat gått med i paraden och an-
ordnat DISKUSS:er under Pride-veckan. Vi anser 
att SKUSS ska sträva efter att vara en jämställd 
organisation som står för acceptans och mångfald 
och därför väljer vi att engagera oss i arbetet med 
Stockholm Pride.

Mål 2017:
Att delta i stiftets arbete med förberedelserna 
kring Stockholm Pride.

Att medverka i Kyrkan på Pride.
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PROPOSITION 2017:2 BUDGET 2017-2018

Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Kanslipersonal

Kansli
Styrelse och arbetsgrupper
Revision

Distriktsårsmöte
Riksårsmöte

Husarö Ungdom
Husarö Minior & Junior

Ljuspunkt
Potten
Mindre verksamhet*

Ledarutbildning

Husarö lägerplats

Resultat                                                               

953000
0

471000

0
0
0

0
0

18000
130000

52000
0
0

45000

30000

1699000

0
53000

1092000

4000
153000
36000

12000
38000

18000
133000

162000
0

14000

57000

91000

1863000

953000
-53000

-621000

-4000
-153000
-36000

-12000
-38000

0
-3000

-110000
0

-14000

-12000

-61000

-164000

Budget 2017

Intäkter Kostnader Summa

* Utbildning i demokrati 
Samlingen 
Barndagen 
Pepparkakskrubban 
Ungvuxen 
DISKUSS 
Spontankvällar
Bibelstund med bakgrund
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Budget 2018

953000
0

481000

0
0
0

0
0

18000
130000

162000
0
0

105000

30000

1879000

0
53000

1115000

4000
156000
36000

12000
0

18000
130000

162000
0
0

105000

91000

1882000

953000
-53000

-634000

-4000
-156000
-36000

-12000
0

0
0

0
0
0

0

-61000

-3000

Intäkter Kostnader Summa
Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Kanslipersonal

Kansli
Styrelse och arbetsgrupper
Revision

Distriktsårsmöte
Riksårsmöte

Husarö Ungdom
Husarö Minior & Junior

Ljuspunkt
Potten
Mindre verksamhet*

Ledarutbildning

Husarö lägerplats

Resultat                                                               

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
att: att anta budget 2017 och preliminär budget                                          
kkkk2018 i sin helhet.

* Utbildning i demokrati 
Samlingen 
Barndagen 
Pepparkakskrubban 
Ungvuxen 
DISKUSS 
Spontankvällar
Bibelstund med bakgrund
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Bidrag, kollekt och anslag
Bidrag, kollekt och anslag är organisationens 
huvudsakliga intäkter och det som möjliggör 
att vi kan göra verksamhet. Intäkterna kommer 
främst i form av landstingsbidrag från Sto-
cholms läns landsting, anslag från Stockholms 
stift och stiftskollekt. Landstingsbidraget är 
uppdelat i en rörlig del och en fast del. Den 
fasta delen är ett grundbidrag och den rörli-
ga baseras på antalet medlemmar året innan 
ansökningsåret (för 2017 är det 2015 års 
medlemsantal) och antal organisationer som 
beviljas bidrag. Detta gör det omöjligt att veta 
exakt vilket bidrag SKUSS kan räkna med att 
få. Vi delar också en liten del av bidraget med 
Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift, eftersom 
de har medlemmar som är bidragsgrundande 
inom Stockholms län. Även intäkter från kollek-
ten är svåra att uppskatta.

Administrativa kostnader
Denna budgetpost består i huvudsak av 
medlemskap i Svenska kyrkans arbetsgivar- 
organisation, företags- och personalförsäkringar.

Kanslipersonal
Det kostar pengar att ha anställd personal. 
Utöver löner ingår sociala avgifter, pension, 
friskvård mm.

Kansli
Denna post rör främst kostnader för datorer, 
telefoni och pappersutskick. Intäkterna är knut-
na till dessa kostnader och kan inte omfördelas.

Styrelse och arbetsgrupper
Rör utöver arvodering för arbetsledning och 
stiftsrelationer främst kostnader för möten.Här 
räknas även möjligheter till arbetshelger för 
styrelsen och visst spelrum för sociala aktivite-
ter och utbildningar.

Revision
Kostnader för revision av organisationens 
räkenskaper. Här finns även kostnader för intyg 
för ansökan och redovisning av landstings- 
bidrag.

Distriktsårsmöte
För att inte belasta lokalavdelningarnas 
ekonomi finns inga intäkter i form av deltagar- 
avgifter. Genom detta ges större möjlighet för 
demokratiskt inflytande, oavsett ekonomi. Mål-
sättningen är likväl att hålla kostnaderna så låga 
som möjligt och fortfarande kunna genomföra 
ett givande årsmöte.

Riksårsmöte
Riksårsmötet (tidigare Stora Årsmötet och Lilla 
Årsmötet) är hela förbundet Svenska Kyrkans 
Ungas högsta beslutande organ som hålls en 
gång om året. År 2017 finns det budgeterat för 
deltagarkostnader samt gemensam resa, efter-
som distriktet är sändande organ.

Husarö Ungdom
Ungdomsläger på Husarö lägerplats.

Husarö Minior & Junior
Minior- och Juniorläger på Husarö lägerplats.

Ljuspunkt
Lägerverksamhet på våren för åldern 15+.

Potten
Möjlighet för ekonomiskt stöd till medlems- 
initiativ.

Mindre verksamhet
Består av flera mindre aktiviteter. 

Ledarutbildning
Avser ledarutbildningarna Grogrund och 
Växtpunkt. Deltagaravgifterna är tänkta att 
motsvara kostnaderna för kost och logi.

Husarö lägerplats
I denna post ingår förvaltning, så att vi kan skö-
ta om Husarö och återkomma till en fungerade 
lägerplats år efter år.

BUDGETKOMMENTARER
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Proposition 2017:2 Budget 2017-2018

Intäkter

Arbetskraft
Administrativa kostnader
Personal                                                                                                                              

Kansli & arbetsgrupper
Kansli
Styrelse och arbetsgrupper
Revision

Årsmöten
Distriktsårsmöte
Riksårsmöte

Barn & ungdom
Tält A & B
Husarö Ungdom
Husarö Minior/Junior

Ljuspunkt
Potten
PULS
Mindre verksamheter*

Utbildning
Ledarutbildning
Tanzania

Lägerplats
Husarö förvaltning
Investering Husarö

Resultat                                                               

1011000

0
450000

0
0
0

0
0

16800
15000
66310

36000
0
0
0

90000
0

30000
0

1650600

0

43000
1040870

6000
160000

41000

15000
45000

16800
20430

120760

124000
20000

200000
22000

105000
10000

101500
30000

2121360

1011000

-43000
-590870

-6000
-160000

-41000

-15000
-45000

0
-5430

-54450

-88000
-20000

-200000
-22000

-15000
-10000

-71500
-30000

-470760

Budget 2016

Intäkter Kostnader Summa

* Utbildning i demokrati 
Samlingen 
Barndagen 
Pepparkakskrubban 
Ungvuxen 
DISKUSS 
Spontankvällar
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Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Årsmötespresidium
Presidieordförande  Emil Cedersjö  Sollentuna
Presidieordförande  Andreas Lindén  Husarö
Presidiesekreterare  Katja Stroeven  Nacka
Presidiesekreterare  Victor Lagrelius  Farsta

Distriktsstyrelse
Ordförande   Jessica Regnér   Täby

Ledamot 2 år   Lisa Thellman  Spånga-Kista
Ledamot 2 år   Patrik Anglebjer  Sankt Mikael
Ledamot 2 år   Alba Åhlander  Farsta
Ledamot 2 år   Madeleine Friberg Ahlm Vantör

Ledamot 1 år   Jonny Nehl Othzén LIGAN Vällingby
Ledamot 1 år   Patrik Wennerqvist Spånga-Kista
Ledamot 1 år   Richard Sefyrin Lund Saltsjö-Boo
Ledamot 1 år   Daniel Andersson Haninge

Vice ordförande   Lisa Thellman  Spånga-Kista
Sekreterare   Rebecca Regnér  Vallentuna 
Kassör    Signe Wolf  Vantör
 
Kvarsittande   Signe Wolf  Vantör
    Rebecca Regnér  Vallentuna
    Rebecca Lundberg Huddinge-The Holy Gang
    Sophie Edström  Täby

Revisorer
Räkenskapsrevisor  Jens Persson  PWC
Räkenskapsrevisor  Vakant
Räkenskapssuppleant  Elin Goetling  PWC (suppleant för Jens Persson) 
Räkenskapssuppleant   Vakant

Sakrevisor   Hannah Kroksson
Sakrevisor   Vakant
Suppleant sakrevisor  Emelie Wägmark LIGAN Vällingby (suppleant för Hannah Kroksson)
Suppleant sakrevisor  Vakant
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Valberedningens förslag

Ombud till Riksårsmötet
Markus Brunkvist  Huddinge - The Holy Gang
Olivia Lindqvist Wijkander Täby
Jessica Regnér   Täby
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
(Totalt 20 ombudsplatser)

Ersättare till Riksårsmötet
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 4 ersättningsplatser)

Ombud till De Ungas Kyrkomöte
Elsa Blomqvist, Danderyd
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 5 platser)



www.skuss.se
info@skuss.se

08 22 39 37

Snapchat: skuss08
Tagg för Distriktsårsmötet: #skussdåm #dåm17

Facebook: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
Twitter: @SKUSS

Instagram: @skustockholm
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