
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT 
DISTRIKTSÅRSMÖTE DEN 13-14 APRIL 2019 
HOS SVENSKA KYRKANS UNGA I FARSTA

Version 2.0 2019-04-10

UPPDATERAD 10/4





PRAKTISKT

FORMALIA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

PROPOSITIONER

VAL



PR
A

K
TI

SK
T

4
Schema

08.00   Incheckning

09.00  Mötesskola
  Vi går igenom hur årsmötet kommer att fungera

09.15  Mötet öppnas

12.00  Lunch

  Möte

14.00  Mässa

   Tack och hejdå!

LÖRDAG 13  APRIL 
Tiderna är preliminära

SCHEMA
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Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 6  Föredragningslista

Sida 7  Mötesordning

Sida 8-9 Ordlista

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

Sida 12-21  Verksamhetsberättelse 2018/2019

Sida 22- 27 Bokslut

Sida 28-31  Revisionsberättelser

Sida 32-39 Proposition: Verksamhetsplan 2019-2020

Sida 40-42 Proposition: Budget 2019-2020

Sida 43-45 Proposition: Stadgeändring

Sida 46-47 Motion: Förslag till åtgärder för att minska distriktets klimatpåverkan

Sida 48-49 Motion: Starta upp ungdomsmässor i SKUSS!

Sida 50-51  Valberedningens förslag

DESSA HANDLINGARNA KOMMER ATT 
UPPDATERAS MED ”ORDFÖRANDEN HAR ORDET”. 
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Föredragningslista

FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till Föredragningslista för Distriktsårsmötet 2019

§ 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 2018   

§ 16 Propositioner och motioner   

 Proposition 2019:1  Verksamhetsplan 2019-2020 
Proposition 2019:2  Budget 2019-2020 
Proposition 2019:3 Stadgeändring 
Motion 2019:1  Förslag till åtgärder för att minska distriktets klimatpåverkan 
Motion 2019:2 Starta upp ungdomsmässor i SKUSS! 

§ 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 ska 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 ska inlämnas skrift-
ligt, helst innan eller i samband med det munt-
liga framställandet. Reservationer ska inlämnas 
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.



FO
R

M
A

LI
A

8
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

2018/2019

DISTRIKTSSTYRELSE 
OCH DISTRIKTSKANSLI 

2018/2019
Styrelsen har, sedan Distriktsårsmötet 2018, 
haft 10 protokollförda styrelsemöten under 
2018 och 4 protokollförda styrelsemöten under 
2019.

Styrelsen bestod före Distriktsårsmötet 2018 
Ordförande: Jessica Regnér, Täby
Vice ordförande: Lisa Thellman, Spånga-Kista
Kassör: Signe Wolf, Vantör
Sekreterare: Rebecca Regnér, Vallentuna
Rebecca Lundberg, Huddinge - The Holy Gang
Sophie Edström, Täby
Patrik Wennerqvist, Spånga-Kista
Jonny Nehl Othzén, LIGAN Vällingby
Daniel Andersson, Haninge
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael
Alba Åhlander, Farsta
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör

Styrelsen bestod efter Distriktsårsmötet 2018 
av:
Ordförande: Jessica Regnér, Täby
Vice ordförande: Signe Wolf, Vantör
Kassör: Daniel Andersson, Haninge (t.o.m. No-
vember 2018)
Sekreterare: Ludwig Andersson, Haninge
Jonny Nehl Othzén, LIGAN Vällingby
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael
Alba Åhlander, Farsta
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael
Daniela Marovic, Skarpnäck
Julanda Jenseg Timonin, Haninge
Liza Lövgren, Farsta

Styrelsehelgen

Distriktsstyrelsens arbetshelg började med en 
helg på Gransnäs ungdomsgård under som-
maren 2018. Under helgen pratades det bland 
annat om hur det fungerar att jobba i utskott 

och projektgrupper. I januari 2019 träffades 
styrelsen på Örnboet för att se över förutsätt-
ningarna för resten av året och slutföra arbetet 
med årets propositioner.

UTSKOTT OCH 
PROJEKTGRUPPER

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har under året delat upp sig i 
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 Jessica Regnér och Signe Wolf. De 
har under verksamhetsåret tagit ansvar för det 
operativa arbetsgivaransvaret samt det löpande 
arbetet med relationen till Stockholms stift. 

Arbetsutskottet har under året bestått av:  
Till och med 2018-11-19 Jessica Regnér, Sig-
ne Wolf och Daniel Andersson. Från och med 
2018-11-19 Jessica Regnér, Signe Wolf och 
Madeleine Friberg Ahlm. 

Friluftsutskottet

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

Friluftsutskottet har under året bestått av:  
Signe Wolf (sammankallande), Amanda Ahl-
gren, Daniela Marovic, Andreas Eriksson, Eli-
sabeth Källström, Jeanette Petterson, Markus 
Brunqvist, Martin Skog och Torbjörn Karlsson.

Internationella utskottet

Internationella utskottet har fokus på globala, 
hållbara och internationella frågor. Utskottet 
har bland annat haft fokus på den resa till Vit-
ryssland som arrangerades under hösten 2018. 

Internationella utskottet har under året bestått 
av: Till och med 2018-11-19 Daniel Andersson 
(sammankallande), Rebecca Lundberg, Signe 
Wolf, Elin Dellås, Emma Berglund, Joakim Fri-
berg och Joakim Winbom. Från och med 2018-
11-19 Rebecca Lundberg (sammankallande), 
Signe Wolf, Elin Dellås, Emma Berglund, Joakim 
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Friberg och Joakim Winbom.

INTRESSEGRUPPER
På Distriktsårsmötet 2016 kom det in en mo-
tion om möjligheten att starta intressegrup-
per, som röstades igenom. Sedan årsskiftet 
2016/2017 finns möjligheten för medlemmar 
att starta en intressegrupp. 1 ansökan om att 
starta en intressegrupp har inkommit under 
året, varav 1 har blivit godkänd. Alba Åhlander 
har varit ansvarig för intressegrupperna.

Den godkända intressegruppen som startats är 
VOX, “En grupp för körintresserade ungdomar 
som vill ha utrymme att umgås, sjunga det vi 
vill sjunga och utvecklas tillsammans”.

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

Demokrati, lokalavdelningskontakt och 
medlemsvård

De som varit med i demokratigruppen är Ma-
deleine Friberg Ahlm (sammankallande), Signe 
Wolf, Daniel Andersson (t.o.m. november 2018) 
och Richard Sefyrin Lund.

Hemsida och sociala medier

De som varit med i gruppen för hemsidan är 
Jonny Nehl Othzén (sammankallade), Alba 
Åhlander, Richard Sefyrin Lund, Tobias Jonson 
och kansliet. 

Policy/värdedokument

De som varit med i policygruppen är Ludwig 
Andersson (sammankallande), Alba Åhlander
och Daniel Andersson (t.o.m. november 2018).

Ekonomi

De som varit med i ekonomigruppen är Daniel 
Andersson (sammankallande) (t.o.m. novem-
ber 2018), Signe Wolf (sammankallande fr.om. 
november 2018), Amanda Ahlgren, Ludwig An-
dersson.

Anställd kanslipersonal under året

Josefine Allenberg, konsulent. Föräldraledig och 
tjänstledig fr.om. juni 2017.
Stina Scott, vikarierande konsulent. Fr.om. 
oktober 2017.

Sofia Söderborg, konsulent. T.om. juni 2018
Petra Isaksson Jonsson, konsulent Fr.om. 24 
april 2018 t.om. 13 augusti 2018. 
Bettina Klinke, konsulent, Fr.om. november 
2018. 

Räkenskapsrevisorer

Maria Fränne, PWC
Mattias Svensson

Suppleanter: 
Jens Persson, PWC (suppleant för Maria Fränne)
Markus Brunkvist (suppleant för Mattias Svens-
son)

Sakrevisorer

Christian Olsmalm
Linnea Wall

Suppleanter:
Fredrik Olofsson
Martin Braxell

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2018 av:
Daniel Kevesäter, sammankallande
Erika Richardsson
Victor Lagrelius
Theodor Stensö

Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
2018 av:
Carl Osterman, sammankallande
Fredrik Olofsson
Isak Reisberg
Julia Malmberg

REPRESENTATION OCH 
SAMVERKAN

Samverkan med Svenska 
kyrkan i Stockholms stift

De bidrag vi mottar från Stockholms stift har 
gjort att vår organisation kunnat bedriva

verksamhet i den utsträckning som vi öns-
kat. Ett tvåårigt avtal (2017-2019) 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 
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tillsammans arbeta fram ett nytt samarbets-
avtal, då det nuvarande avtalet  gäller till 2019 
års slut. Dessa stöd är oerhört viktiga för att vår 
verksamhet ska kunna möjliggöras. 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 
gentemot anställda ute i församlingarna med 
ansvar för barn och ungdomar/unga vuxna.

Sedan 2014 har vi tillgång till en möteslokal, 
Skolhuset på Adolf Fredriks kyrkogård, som 
vi delar med Centrum för religionsdialog och 
Adolf Fredriks församling.

En ny avtalsförhandling med Stockholms stift 
har påbörjats under 2019. Representanter från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har 
varit ordförande och vice ordförande, repre-
sentanter från Stockholms stift har varit Victor 
Backström och Irene Pierazzi från Stiftsstyrelsen 
och Annica Timmerman från Stiftskansliet. 

Sensus studieförbund

Videlar.nu, tidigare kallat Metodbanken, är ett 
samarbetsprojekt vi har med Stockholms stift 
och Sensus Stockholm-Gotland. Genom kyr-
kokansliets Dela tro-Dela liv har Sensus haft 
en anställd på en projekttjänst för att sprida 
projektet och utöka tekniken kring hemsidan. 
Under våren 2019 beslutade styrgruppen för 
att avsluta arbetet med projektet.

Vi samarbetar dessutom med Sensus kring någ-
ra av våra utbildningar, t.ex. barnets väska och 
ledarutbildningen. Under årsskiftet 2018/2019 
har vi även arbetat tätt med Sensus i utform-
ningen av den Barnhearing som Svenska Kyr-
kans Unga i Stockholms stift, Sensus och Stock-
holms stift arrangerade tillsammans som en del 
av biskopsvalet i Stockholm.  

 Svenska kyrkans internationella arbete i 
Stockholms stift (SKISS)

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts di-
striktsstyrelse har sedan ett antal år tillbaka 
möjligheten att utse en representant bland 
ledamöterna i styrelsen för Svenska kyrkans 
internationella arbete i Stockholms stift (SKISS). 
Under verksamhetsåret har Signe Wolf deltagit 
på SKISS möten som representant från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift. Under 2018 
har stiftet i samarbete med SKISS valt att om-
organisera det internationella arbetet och under 
våren kommer SKISS därför att avvecklas.

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, körsångare och 
körledare. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift har en adjungerad plats i deras styrelse. 
Under året har denna representant varit Stina 
Scott samt Petra Isaksson Jonsson. 

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 med att sprida information om 
dessa arrangemang.

Kansliet har även deltagit i ett möte med Frys-
huskyrkans Referensgrupp där det pratades om 
Fryshuskyrkans verksamhet, vad som var aktu-
ellt just nu och framtida utveckling. 

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till såväl ide-
ella ledare och anställda som gjort en beröm-
värd insats för ungdomar i Stockholms stift. 
Stipendiet delas ut till två eller flera stipendia-
ter. Alla är välkomna att nominera kandidater 
till Ungdomsledarstipendiet. Pristagarna utsågs 
2019 av en stipendiekommitté bestående av 
biskop Eva Brunne, Kerstin Rossipal från stifts-
styrelsen, Elisabet Hillbratt (stiftspedagog) från 
Stockholms stift samt Stina Scott från Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift. Stipendieut-
delning skedde under Uppdrag Global den 16 
mars 2019.

Kraftsamling

Den 18 september 2018 träffades alla som 
arbetar med barn och unga i Stockholms stift 
på Rival för en dag med föreläsningar, inspi-
ration och workshops. Huvudföreläsare var 
Åke Pålshammar som föreläste om “Den unga 
hjärnan” och Ulrica Stigberg som föreläste på 
temat “Visuell drog” om ungdomar och porr. 
På förmiddagen och eftermiddagen fanns det 
olika seminarier att välja på, bland annat höll 
vår konsulent Stina Scott i ett pass om metod-
materialet Barnets Väska tillsammans med Sara 
Björk från Sensus.  

Projekt Ledarstöd

Tillsammans med Sensus Stockholm-Gotland 
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och Stockholms stift arbetar vi för att utveckla 
ledarutbildningarna. Under 2017 skrevs en skrift 
(“Arbete med Unga Ledare”) Under 2018 pla-
nerades en fortbildning för unga ledare, kallad 
4 teman en helg, som en fortsatt del av arbetet 
med Projekt Ledarstöd. 

Denna fortbildning fick 4 st anmälningar och 
ställdes därför in, en ny satsning är planerad till 
hösten 2019. En av anledningarna till att fort-
bildningen fick ställas in var att Stockholms stift 
saknade personal (till följd av ett vikariestopp) 
under våren 2018. Denna personalbrist innebar 
en minskad möjlighet för att få ut information 
om utbildningen till församlingar. 

Mötesplats konfirmand

En gång per år bjuds anställda som arbetar med 
konfirmander och ungdomar in till en heldag. 
Under 2018 hölls Mötesplats konfirmand den 
13 november i Storkyrkan. För inbjudan står 
Stockholms stift. Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift har genom Stina Scott och Bettina 
Klinke deltagit som representant under dagen.

Barnkonvent

Stockholms stift håller vanligtvis i en heldag 
med fokus på personal som arbetar med barn 
och skolkyrka i församling. Under 2019 ge-
nomfördes istället ett inspirations- och fort-
bildningsdygn riktat till den målgruppen. Detta 
skedde den 10-11 januari tillsammans med 
Strängnäs stift på stiftsgården Stjärnholm. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift var 
genom vår konsulent Stina Scott en av arrang-
örerna, och höll även ett pass tillsammans med 
Elisabet Hillbratt (stiftspedagog) från Stock-
holm stiftskansli om hur en sätter tydliga mål 
och visioner i ens arbete med barn och unga. 

Inspirationsdag för ideella

Den 24 mars 2019 var ideellt engagerade i för-
samlingar och lokalavdelningar välkomna till en 
fest- och inspirationsdag för ideella i Fisksätra 
kyrka. Dagen är ett samarrangemang mellan 
Sensus studieförbund, Stockholms stift och 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. I ar-
betsgruppen för inspirationsdagen är Madeleine 
Friberg Ahlm representant för Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift.

Barnets väska/Barnkonsekvensanalys

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. Under 2018 hölls 
utbildningen den 26 april för anställda i Välling-
by församling, med Stina Scott från kansliet och 
Sara Björk från Sensus Stockholm-Gotland som 
kursledning. Metodmaterialet presenterades 
även under ett seminarie på Stockholms stifts 
inspirationsdag Kraftsamling.  

Referensgrupp för konfirmand- och ung-
domsfrågor

Under 2016 startade Stockholms stift upp re-
ferensgruppen för konfirmand- och ungdoms-
frågor, som riktar sig till anställda som arbetar 
med dessa frågor i församlingarna. En träff har 
genomförts under våren 2019, våra konsulenter 
Stina Scott och Bettina Klinke har varit repre-
sentant för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift under planering och träffen.

På tal om dopet

Under 2018 utvecklades en projektgrupp på 
Stockholms stiftskansli med fokus på att lokalt 
stötta församlingars arbete kring dopet.  Svens-
ka Kyrkans Unga är en del i detta genom vår 
konsulent Stina Scott som är en del av projekt-
gruppen. Under 2019 påbörjade två försam-
lingar sin fördjupning om dopet inom ramen 
för detta projekt, Solna församling och Skärhol-
mens församling. Projektet är planerat att pågå 
under hela 2019, med avslut i januari 2020. 

Nationell nätverksträff för barnkonse-
kvensanalys

Den 14 november samlades representanter 
från hela Sverige som arbetar med barnkon-
sekvensanalys inom stiftsorganisationer och 
församlingar för en dag av kunskapsutbyte och 
inspiration. Under dagen samtalades det kring 
metodik, barnkonventionen som svensk lag 
samt hur olika stift och pastorat rent praktiskt 
har arbetet med barnkonsekvensanalyser. Från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift deltog 
Stina Scott i nätverksträffen.

Nätverk för öppna förskolan

2 oktober genomfördes en nätverksträff för 
personal inom Öppna förskolan. 6 personer 
deltog i en process med fokus på delaktighet 
och tillgänglighet. Från Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift deltog Stina Scott i planering 
och genomförande av träffen, tillsammans med 
Elisabet Hillbratt (stiftspedagog) från Stock-
holms stift.
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Barn och Familjedagar

Barn och familjedagen är en nationell träff för 
personal på stiftsnivå som arbetar med barn 
och familj. Under 2018 skedde dagen den 17 
maj. På träffen presenterades den nya appen 
“Kyrkan” som riktar sig till yngre barn, samt att 
Kyrkornas Världsråds text “Churches’ Commit-
ments to Children” gicks igenom och diskute-
rades.   

Säkerhets- och krisberedskap

Stockholms stifts kurs i säkerhets- och kris-
beredskap på läger är en kurs som hålls av 
Anders Rune (stiftsadjunkt) och Jenny Ahlén 
(polispräst). Kursen går igenom metoder och 
tankesätt kring hur en kan tänka kring säkerhet 
och krisberedskap vid resor och läger med kon-
firmander och ungdomar. Från Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift har Bettina Klinke del-
tagit på kursen som hölls den 21/11-2018. 

Kurs i orosanmälningar

Stockholms stifts kurs Rutiner vid oro om att 
barn far illa är en kurs som hålls av Lena Berg-
man (stiftsdiakon), Ann Nordberg (stiftsjurist) 
och Elisabet Hillbratt (stiftspedagog). Kursen 
går igenom när och hur man gör en orosanmä-
lan till socialtjänsten, varningssignaler att vara 
vaksam på samt hur man kan arbeta förebyg-
gande i dessa frågor. 

Från Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
har våra konsulenter Stina Scott och Bettina 
Klinke deltagit då kursen hölls den 27 april 
2018 respektive 4 februari 2019. Även Sara 
Garpe (stiftsadjunkt) som var lägerpräst på Hu-
sarö Junior och Minior gick kursen den 27 april 
2018.  

MR Dagarna

MR dagarna är Nordens största forum för 
Mänskliga Rättigheter. 2018 deltog vår konsu-
lent Stina Scott den 15 november då hon be-
sökte seminarier kring barn och ungas psykiska 
ohälsa, religionsfrihet och engagemangsskapan-
de. 

Earth Hour

2019 inföll Earth Hour den 30 mars, och eve-
nemang anordnades i flera olika kyrkor runt om 
i Stockholm. Svenska Kyrkans Unga lyfte Earth 
Hour i våra sociala medier och delade med oss 
om tips och kunskap. 

Earth Hour inträffade samtidigt som 2019 års 
ljuspunkt. På kvällen hölls, efter ett nedsläckt 
kvällsfika, en pilgrimsvandring med fackeltåg. 
Det avslutades med en andakt i kapellet på 
Rättviks stiftsgård. Inga mobiltelefoner, lampor 
eller elektriska instrument användes på kvällen.  

Barnkonsekvensanalys S:t Jacobs kyrka

Stockholms stift har under många år varit i en 
process för att köpa S:t Jacobs kyrka. I början 
av 2019 skrevs kontraktet på mellan domkyr-
koförsamlingen (som ägde kyrkan tidigare) 
och Stockholms stift. För detta har Stockholms 
stiftsstyrelse utsatt en projektgrupp som leder 
“Projekt Jacob”. Den projektgruppen arbetar 
under våren 2019 genom en extern konsult 
med att ta fram ett förslag på en verksamhets-
inriktning och utformning av S:t Jacob. Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift är med i denna 
process genom vårt kansli som tillsammans 
med Team 0-18 är en referensgrupp som den 
externa konsulten använder sig av. Även en 
muntlig beställning av en barnkonsekvensana-
lys för utformningen av S:t Jacob har getts till 
stiftkansliets Team 0-18, där tidsplanen är en 
leverans i slutet av april 2019. 

Möte med Oslos stift

Den 13 oktober 2018 var Oslos stiftsstyrelse 
på besök i Stockholm stift för att hämta inspi-
ration inför en organisationsförändring. I och 
med detta höll Julanda Jenseg Timonin och 
Madeleine Friberg Ahlm från distriktsstyrelsen, 
en presentation om Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift och ungas organisering inom 
Svenska Kyrkan.  

Biskopsval 2018

Stockholms stift har under hösten 2018 och 
vintern 2018/2019 varit i en process där en 
ny biskop ska väljas. Detta för att nuvarande 
biskopen Eva Brunne ska gå i pension hösten 
2019. 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har 
deltagit i denna process genom att kansliet har 
tagit fram underlag till frågor för utfrågningen 
av biskopskandidaterna, att volontärer från oss 
har hjälpt till praktiskt på nomineringsvalet den 
6 december 2018 och på utfrågningen den 30 
januari 2019, att vår ordförande Jessica Reg-
nér intervjuade alla biskopskandidater som en 
del av utfrågningen den 30 januari. Samt att 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift till-
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sammans med Sensus studieförbund och Stock-
holms stiftskansli arrangerade en utfrågning 
av biskopskandidaterna med fokus på barn och 
ungas frågor, där ordförande Jessica Regnér var 
moderator. 

Ung i den världsvida kyrkan

Ung i den Världsvida kyrkan är ett internatio-
nellt utbytesprogram för unga vuxna. Det är ett 
nationellt program där deltagare ansöker och 
väljs ut på stiftsnivå. Svenska kyrkans unga i 
Stockholms stift deltar genom att sprida infor-
mation om programmet.  

Interreligös dialog inför förändrade rikt-
linjer för kulturförvaltningens stöd till 

distriktsorganisationer 

Under verksamhetsåret har ett nätverk etable-
rats mellan Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift, Sveriges Unga Katoliker i Stockholm, 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa i Stock-
holm samt Equmenia Stockholm. Samarbetet 
har fokuserat på Stockholm regionens (fd. 
landstinget) organisationsstöd och relation till 
religiösa ungdomsorganisationer på distriktsni-
vå. 

VERKSAMHET

Ljuspunkt Vinter 2019

Helgen 29-31 mars samlades cirka 120 deltaga-
re på Stiftsgården i Rättvik för att delta på Ljus-
punkt 2019. Årets tema var ”Pilgrimsfärden”. På 
schemat stod bland annat workshops med våra 
ideella ledare, “gnistor”. Föreläsare under lägret 
var Pa Modou Badije, medlem i musikgruppen 
Panetoz.

Deltagarna kom från 18 olika lokalavdelningar 
och församlingar. Vi hade även deltagare från 
Skara distrikt, samt fyra internationella gäster 
från utbytesprogrammet Ung i den världsvida 
kyrkan. Totalt med gäster, funktionärer och del-
tagare var det 130 deltagare på årets Ljuspunkt.

Projektgruppen bestod av Alba Åhlander (sam-
mankallande), Patrik Anglebjer, Daniela Marovic 
och Amanda Ahlgren.

Ljuspunkt Sommar 2019

Under året påbörjade planeringen inför ljus-
punkt sommar 2019. Lägret kommer genom-
föras under nästa verksamhetsår, den 14-16 

juni 2019 på Husarö Lägerplats. 

Projektgruppen bestod av Signe Wolf (samman-
kallande), Patrik Anglebjer och Alba Åhlander. 

Distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifts högsta beslutande organ och 
bestämmer hur och av vilka organisationen ska 
förvaltas mellan årsmöten. Distriktsårsmötet 
genomfördes i Vantörs kyrka den 21 april 2018. 
Beslutet från Distriktsårsmötet 2013 om att 
hålla årsmötet på endast en dag, om möjligt, 
uppfylldes samtidigt som många goda diskus-
sioner kring styrelsens propositioner hanns 
med. Årsmötet samlade 78 ombud.

Distriktsårsmötet 2018 planerades av Richard 
Sefyrin Lund, Madeleine Friberg Ahlm, Rebecca 
Regnér. 

DISKUSS

DISKUSS är en 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 verksamhetsåret var att 
DISKUSS skulle arrangeras minst två gånger.

Sammanlagt har det hållits 0 träffar.

DISKUSS har planerats av Julanda Jenseg Timo-
nin (sammankallande), Liza Lövgren och Jonny 
Nehl Othzén. 

Husarö

På Husarö i Stockholms skärgård hålls Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stifts friluftsläger. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift er-
bjuder Minior/Juniorläger för barn mellan 7 och 
13 år.

Uppbyggnad av Husarö lägerplats

Under uppbyggnaden av Husarö lägerplats 
förbereds lägerplatsen för att kunna ta emot 
årets läger och hyresgäster. Den ideella skaran 
som deltog lyckades med gott resultat och god 
hastighet göra det som var planerat för helgen. 
Även fem deltagare från Västermalms försam-
ling deltog som en del av deras ledarutbildning. 
Sammanlagt deltog 12 personer på Husarö 
Uppbyggnad. 
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Husarö Junior och Minior

Juniorlägret har som målgrupp barn i åldern 
10-13 år. 2018 genomfördes Husarö Junior 
den 25 juni-1 juli, under temat ”Tidsresan”. 16 
barn samlades tillsammans med ledarna för 
att tillsammans ta båten ut till lägerplatsen. 
Väl ute på Husarö satte barnen med hjälp av 
sina ledare upp sina tält och byggde upp en 
egen lägerplats. Miniorlägret har som målgrupp 
barn i åldern 7-9 år. 2018 genomfördes Husarö 
Minior den 27 juni-1 juli, under samma tema 
som juniorlägret “Tidsresan”. 6 barn samlades 
tillsammans med ledarna på Strömkajen för att 
tillsammans ta båten ut till lägerplatsen. Lägret 
förflöt i framgångsrik anda och Husarö läger-
plats och den verksamhet som bedrivs där ute 
är något som organisationen är och bör vara 
stolta över.

Husarö Minior och Junior planerades av Elvira 
Donnerlid, Erica Karlsson, Niels Hedberg, An-
dreas Eriksson, Ida Bergqvist, Torbjörn Karlsson, 
Stina Scott, kansli (lägerchef), Sara Garpe (lä-
gerpräst). Med på lägret deltog även Lena Er-
iksson, Emil Eriksson och Petra Isaksson Jonsson 
(kansli) som ledare.  

Rivning av Husarö lägerplats

Under helgen 7 september - 9 september 
plockades lägerplatsen ned och stoppades in i 
förråd för att inte bli förstörd av vinterns väder 
och vind.

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering arrangerades 
av Vaxholms lokalavdelning och gick av stapeln 
den 17 november 2018 i Vaxholms sporthall. 
Arrangör var Svenska Kyrkans Unga i Vaxholm. 
24 lag deltog i denna spännande turnering 
och kvällen inleddes i Vaxholms kyrka med 
en mässa och sedan kunde spelet börja. Allt 
handlade inte bara om att vara bäst på volley-
boll, det delades också ut pris till bästa tema, 
laganda, spelare och hejarklack. Finalmatchen 
blev ett rafflande drama mellan Solna och 
Spånga-Kista, där Spånga-Kista gick vinnande 
ur striden. Nu ser vi fram emot midnattsvolley-
bollturneringen som arrangeras av Spånga-Kista 
i November 2019! Totalt deltog 24 lag från 22 
olika lokalavdelningar och församlingar i turne-
ringen. 

Ledarutbildningarna Grogrund och Väx-
tpunkt

Under hösten 2018 planerade vi inför Grogrund 

och Växtpunkt, Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stifts egna ledarutbildning, som brukar 
genomföras på Skolhuset och Sigtuna folkhög-
skola. Utbildningarna fick tyvärr ställas in pga 
för få anmälda. Projektgrupp var kansliet.

Pepparkakskrubban

Pepparkakskrubban riktar sig till lokalavdel-
ningarnas yngre barngrupper och går ut på att 
barngruppen bygger ett pepparkakshus med 
kristet motiv, som sedan presenteras på något 
sätt. I år låg tävlingen i gruppens presentation, 
som skedde via videoklipp. Tre fina bidrag skick-
ades in, och ett pris delades ut till den vinnande 
lokalavdelningen. Pepparkakskrubban har pla-
nerats av Bettina Klinke och Stina Scott från 
kansliet.

Barndagen

Den 7 april 2019 arrangeras Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholm stifts fjärde barndag i Sö-
derledskyrkan, i samarbete med Skarpnäcks 
församling. Dagen ska innehålla aktiviteter som 
pyssel, fiskdamm och lekar. Barndagen har pla-
nerats av Daniela Marovic (sammankallade) och 
Patrik Anglebjer. 

Uppdrag Global

Uppdrag Global är en satsning av Stockholms 
stift vars mål är att ge unga som vill engagera 
sig de rätta verktygen. Projektet är ett sätt att 
uppmärksamma rättvisefrågor i dess olika for-
mer, där syftet är att ge konfirmander, ideella 
och anställda en större medvetenhet om den 
världsvida kyrkan samt om globala frågor. Upp-
drag Global 2019 genomfördes den 16 mars 
i Gustav Vasa Kyrka och samlade över 1000 
konfirmander. Dagen fylldes av insamling till 
fastekampanjen och aktivitetstorg, under ef-
termiddagen är det gudstjänst med biskop Eva 
Brunne samt utdelning av årets ungdomsledar-
stipendium. Totalt samlades 98.480 kronor in 
till Svenska Kyrkans fastekampanj. Stina Scott 
och Bettina Klinke har varit representanter 
för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift i 
projektgruppen. På plats på dagen fanns även 
volontärer från Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift med i olika roller. 

Samlingen

Samlingen är en dag som genomfördes för 
registeransvarig, kontaktperson och styrelser 
våra lokalavdelningar. Under dagen diskutera-
des medlemsrekrytering, ekonomi och relation 
till församlingen. Dagen genomfördes den 8 
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december på Skolhuset med 12 deltagare från 
4 lokalavdelningar. Samlingen har planerats av 
demokratigruppen, bestående av Madeleine 
Friberg Ahlm, Signe Wolf och Richard Sefyrin 
Lund.

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. I december anordnades 
en spontankväll med julmys den 18 december, 
det anordnades också en motionsskrivarkväll 
med filmmys den 20 mars. 

I projektgruppen för spontankvällar ingår Liza 
Lövgren (sammankallande), Richard Sefyrin 
Lund, Ludwig Andersson, Julanda Jenseg Timo-
nin. 

Mässa för unga vuxna

Mässa för Unga Vuxna är ett arrangemang 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift star-
tade upp under förra verksamhetsåret. Mässan 
är öppen för alla, med ett särskild fokus på unga 
vuxna. Detta är ett samarbete mellan Adolf 
Fredriks församling, Stockholms stift och Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholms stift. Mässan har 
under verksamhetsåret 2018/2019 genomförts 
vid nio tillfällen. 

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 27 Juli-5 
augusti 2018. Även i år var Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift drivande i arbetet kring 
Pride, tillsammans med Svenska Kyrkans Ungas 
normgrupp. Vi ordnade ungdomsvolontärer 
som var på plats på Öppna förskolan i Högalids 
församling, i PridePark och på Regnbågsmässan 
i Sofia kyrka. Vi stod även i ett informationstält 
inne på festivalområdet PridePark. Kyrkan på 
Pride består av bland annat Svenska Kyrkans 
Unga, Svenska kyrkan, EKHO Stockholm, Equ-
meniakyrkan, Equmenia och Universitetskyrkan 
under slogan ”Störst av allt är kärleken”. Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholms stift var med i 
styrgruppen för kyrkans medverkan på Pride, 
representerad av Sofia Söderborg och Petra 
Isaksson Jonsson från kansliet, samt Daniel An-
dersson.

Resa till Vitryssland

Under hösten 2018 planerades och genom-
fördes en resa till Vitryssland för unga vuxna 
i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 

regi. Resan gick av stapeln den 12-21 oktober, 
och fem deltagare från Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift deltog i resan tillsammans 
med en chaufför, en tolk och en reseledare. 
Resan hade som syfte att möta andra kyrkor i 
en ny kulturell kontext, lära sig mer om Vitryss-
land och det sociala arbete som sker på plats. 
Resan planerades av Rebecca Lundberg i från 
det internationella utskottet och Tomas Sund-
berg som var reseledare. 

Ekumeniskt samarbete

Inget specifikt ekumeniskt samarbete har ge-
nomförts under verksamhetsåret men Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift har två delar 
av den befintliga verksamheten som har arbetat 
med ett aktivt ekumeniskt samarbete. 

I det internationella utskottets resa till Vitryss-
land skedde ett samarbete med Equmenias 
församling i Kungsör, samt besök hos många 
församlingar på plats i Vitryssland som inte är 
av en svenskkyrklig tradition. 

Även i arbetet gentemot regionens process för 
förändrade riktlinjer för stöd till distriktsorga-
nisationer har ett interreligiöst och ekumeniskt 
samarbete uppstått. Tillsammans med Equ-
menia, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
samt Sveriges Unga Katoliker arbetar vi för att 
uppmärksamma politiker och tjänstemän om 
religionens betydelse i ungas engagemang. 

I projektgruppen för det specifikt ekumeniska 
samarbetet ingår Patrik Anglebjer (sammankal-
lande) och Madeleine Friberg Ahlm.

Fotbollsturnering

Ingen fotbollsturnering har tyvärr genomförts 
under verksamhetsåret, men planeringsarbetet 
fortsätter. 

I projektgruppen för detta ingår Amanda Ahl-
gren (sammankallande) och Daniela Marovic.

RIKSARRANGEMANG

Riksårsmötet

Riksårsmötet gick av stapeln den 2-5 augusti 
2018 i Hässleholm, Lunds stift. Stockholms 
distrikt fick skicka 22 ombud och 4 ersättare. 
Under årsmötet togs bland annat beslut om 
verksamhetsinriktning och nya ledamöter till 
förbundsstyrelsen valdes in. 
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Representanter för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift var Daniel Kevesäter, Rebecca 
Regnér, Daniela Marovic, Isak Reisberg, Jessica 
Regnér, Beatris Ruthström, Oskar Allerstrand, 
Matilda Hellgren, Signe Wolf, Elin Grundström 
och Aron Kostmann.

De Ungas Kyrkomöte

På De Ungas Kyrkomöte samlas medlemmar 
från Svenska Kyrkans Unga och ger svar på 
motioner till kyrkomötet ur barn och ungas 
perspektiv. Svaren delades sedan ut på kyrko-
mötet, för att visa vad barn och unga tycker om 
besluten som ska tas. Från och med 2016 hålls 
De Ungas Kyrkomöte i samband med Kyrkomö-
tet. Det är en ny plats för De Ungas Kyrkomöte 
som ger möjlighet att träffa representanter från 
de olika nomineringsgrupperna. Isak Reisberg, 
Madeleine Friberg Ahlm, Amanda Ahlgren, El-
vira Donnerlid och Rebecca Regnér represente-
rade Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. 
Jessica Regnér var ansvarig ledare.

Rikshelg

Under hösten arrangerades den årliga Rikshel-
gen för distriktsstyrelser och riksaktiva inom 
Svenska Kyrkans Unga på Sigtuna folkhögskola. 
En person från distriktsstyrelsen deltog och 
under helgen var det bland annat workshops, 
mingel och gudstjänster som stod på schemat. 
Under helgen knöts det nya kontakter med 
distriktsstyrelser i andra distrikt och medlem-
mar från hela landet. Även representanter från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts val-
beredning deltog under helgen.

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en mötesplats 
där alla distriktsordförande och vice dito träffas 
och diskuterar gemensamma frågor och dela 
kunskaper med varandra. DO-samlingen ar-
rangeras av förbundet och leds i första hand av 
förbundsordförande. Under 2018 har två till-
fällen ägt rum, den första var på våren och det 
andra var på Rikshelgen på Sigtuna folkhögskola 
i oktober.

Jessica Regnér deltog på distriktsordförande-
samlingen i maj i Uppsala.

Konsulentsamling

En gång per termin bjuds alla som arbetar inom 
Svenska Kyrkans Unga till en gemensam sam-
ling i Uppsala. Syftet med konsulentsamlingen 
är att stärka samarbetet mellan distrikt och 

förbund, samt informera om kommande för-
ändringar inom organisationen. Hösten 2018 
hölls konsulentsamlingen den 4-5 september 
och under våren 2019 inföll konsulentsamling-
en den 5-6 mars. Från Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift deltog Stina Scott under 
hösten. Under våren deltog Bettina Klinke och 
Stina Scott.

Svenska Kyrkans Unga 25 år

Under 2018 fyllde Svenska Kyrkans Unga 25 år, 
detta uppmärksammades på många olika sätt 
på nationell och distriktsnivå. Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms Stift firade bland annat med 
tårtfest på Husarö Junior och Minior. 

På nationell nivå bjöds det in till en festmässa i 
Uppsala domkyrka den 15e december. Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stifts stiftskör VOX 
uppträdde på mässan. 

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 året aktivt arbetat med att nå ut till så 
många medlemmar som möjligt och utvidgat 
informationsspridningen inom de sociala medi-
erna.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla 
våra medlemmar, som har en korrekt e-post-
adress inskriven på Medlemssidorna. Det läses 
av cirka 35% av mottagarna, per nyhetsbrev. 
Det skickas även ett nyhetsbrev från Stock-
holms stifts Team 0-18 där vi sprider informa-
tion om Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift, detta nyhetsbrev skickas till prenumeran-
ter som främst är anställda och ideella inom 
Stockholms stift.

Sociala medier

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

Verksamhetsberättelse
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Den största informationsspridningen via sociala 
medier har skett via Facebook-sidan. Antalet per-
soner som gillar Facebook-sidan har ökat, vid di-
striktsårsmötet 2018 var det 1 022 personer som 
gillade sidan vilket har ökat till 1 112 personer den 
26 mars 2019. 

Vi använder oss av följande medier:

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

- Sida på Facebook: ”Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift”, där uppdaterar vi kontinuerligt 
under året med aktuella ämnen och aktiviteter.

- Facebook-grupp: ”SKUSS Volontärer”, där in-
tresserade kan gå med och ta volontäruppdrag. 
“Lokalavdelning i stockholms stift”, där kon-
taktpersoner, ordförande och vice ordförande i 
lokalavdelningar kan få riktad information och 
påminnelser. 

-Twitter-konto, @SKUSS, där uppdaterar vi med 
aktuella ämnen och aktiviteter.

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

-Instagram Stories, där vi lägger ut videos kring 
aktuella ämnen. De syns i 24 timmar för våra föl-
jare.

-Snapchat-konto, @skuss08, där vi lägger ut vi-
deos kring aktuella ämnen samt från möten och 
arrangemang. De syns i 24 timmar för våra följare.

-YouTube-kanal, ”Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift”, där vi lägger upp videos från arrang-
emang.

Statistik för sociala medier 

26 mars 2019 hade vår Facebook-sida Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholm 1112 gillningar. Vi följ-
des av 264 personer på Twitter (@SKUSS). 801 
personer följer oss på Instagram (@skustockholm), 
och ungefär 230 personer ser våra InstaStories. 
Facebook-gruppen (SKUSS volontärer) har ca 70 
medlemmar, gruppen “lokalavdelning i stockholms 
stift” har ca 60 medlemmar. Mellan 100 och 3 
900 personer såg något av våra inlägg från vår 
Facebook-sida under året, i genomsnitt ser ca 500 
personer våra inlägg på facebook. Vi taggar alla 
våra Instagram-inlägg med #livetiskuss – något 
som den 26 mars 2019 har samlat över 1 800 
inlägg från lokalavdelningar, ungdomsgrupper och 
medlemmar. 

På grund av den administrativa utmaningen med 
att vi inte kan ha snapchatkontot på flera enheter 
har det kontot legat vilande under året. 

MEDLEMSVÅRD OCH 
MEDLEMSSTATISTIK

Lokalavdelningsbesök och medlemsvård

Efter beslut från Distriktsårsmötet 2014 har alla 
lokalavdelningar en kontaktperson i distriktssty-
relsen. Styrelsen ökar därmed närheten mellan 
distriktsstyrelsen och distriktets lokalavdelningar. 
Under året har förtroendevalda från styrelsen 
samt kanslipersonal åkt ut till lokalavdelningar för 
besök. Besöken har innefattat besök till lokalavdel-
ningars årsmöten, församlingars ungdomsgrupper 
och träffar med församlingsanställda.

Fram till och med 26 mars 2019 har följande lo-
kalavdelningar under verksamhetsåret fått besök: 

Hägersten, Farsta, Tyresö, Skarpnäck, Saltsjö-
baden, Sundbyberg, Sollentuna, Danderyd och 
Brännkyrka. 

Medlemsstatistik (medlemmar 0-30 år)

Den 31 december 2018 hade Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift 2 249 medlemmar i åldern 
0-30 år, fördelat på 40 lokalavdelningar. Inräknat 
både medlemmar och vuxenmedlemmar kom vi 
totalt upp i den otroliga siffran 2 447 medlemmar. 

Våra lokalavdelningar är olika stora, alltifrån några 
få personer till flera hundra. En aktiv lokalavdel-
ning har två kontaktpersoner, en registeransvarig, 
minst fem medlemmar samt rapporterad verk-
samhet.

Medlemsrekord

2018 blev Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift medlemsmässigt det största distriktet i 
Svenska Kyrkans Unga – för fjärde året i rad. Det 
är med glädje och stolthet som vi konstaterar att 
vårt arbete är uppskattat och att våra medlemmar 
väljer att förnya sina medlemskap, eller bli med-
lemmar för första gången. Våra medlemmar är det 
viktigaste vi har, stort tack för att ni finns!
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PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN 2019-2020

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att: anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2019-2020 i sin helhet.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 
VERKSAMHETSÅREN 

2019-2020

Innehållsförteckning:
• Medlemsvård
• Verksamhet
• Information
• Organisation
• Riksarrangemang
• Representation/samarbeten
• Samarbeten med andra distrikt

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 tidiga-
re medlemmar. Vi anser att våra medlemmar
är det viktigaste vi har och vi vill även under 
samma period öka antalet vuxenmedlemmar
och stödmedlemmar.

Mål 2019: 
Att slå förra årets medlemsrekord på 2 447 
medlemmar.

Att bilda minst två nya lokalavdelningar.

Mål 2020: 
Att fortsätta att växa som organisation och 
öka antalet medlemmar, vuxenmedlemmar och 
stödmedlemmar.

Att bilda minst två nya lokalavdelningar.

Målgrupp: 
Alla.

Lokalavdelningsbesök
Under året vill vi genomföra lokalavdelningsbe-
sök inom distriktet i syfte att synas hos
medlemmarna, stärka lokalavdelningarnas de-
mokrati och sprida information om Svenska
Kyrkans Unga. Vi ser gärna att distriktet ökar sin 
närvaro på lokalavdelningarnas årsmöten.
Alla lokalavdelningar tilldelas en kontaktperson i 
distriktsstyrelsen som agerar stöd och utgör
en länk mellan lokalavdelningarna och distrik-
tet/distriktsstyrelsen.

Mål 2019: 
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en kontaktper-
son från styrelsen.

Mål 2020: 
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en kontaktper-
son 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 ma-
terial som ska finnas lokalavdelningar tillhanda.
Det blir ett material för de som vill veta mer 
om hur det fungerar att vara en demokratisk
lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Utbild-
ningen är frivillig och finns för de
lokalavdelningar som efterfrågar den. När ut-
bildningen är genomförd får styrelsen behålla
materialet för att kunna använda det på hem-
maplan som stöd och hjälp. Utbildningen
innehåller allt ifrån hur Svenska Kyrkans Unga 
är uppbyggt till hur ett verksamhetsår kan se
ut.

Mål 2019: 
Att erbjuda lokalavdelningarna utbildningen.
Proposition 2019:1 Verksamhetsplan 2019-2020
Mål 2020:
 Att erbjuda lokalavdelningarna utbildningen.

Målgrupp:
 Alla lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

Samlingen
Samlingen är en heldag för nyckelpersoner i 
lokalavdelningar att träffas över
församlingsgränserna för att utbyta tankar, idé-
er och erfarenheter samt låta sig inspireras
och lära av varandra. En nyckelperson kan vara 
styrelsemedlem, registeransvarig eller
kontaktperson i Stockholms lokalavdelningar. 
Fokus ligger på att inspirera och motivera till
nya samarbeten och verksamheter.
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Mål 2019: 
Att minst 8 lokalavdelningar ska vara r
epresenterade.

Mål 2020: 
Att minst 10 lokalavdelningar ska vara represen-
terade.

Målgrupp: 
Alla nyckelpersoner i våra lokalavdelningar.

Lokalavdelningsordförandeträff
Lokalavdelningsordförandeträff är en mötes-
plats, ledd av distriktsordförande och vice
distriktsordförande, för ordförande eller motsva-
rande i lokalavdelningar att träffas över
församlingsgränserna för att utbyta tankar, idé-
er och erfarenheter samt låta sig inspireras
och lära av varandra. Fokus ligger på att inspire-
ra och motivera till nya samarbeten och
verksamheter.

Mål 2019: 
Att minst 5 stycken lokalavdelningar är repre-
senterade.

Mål 2020: 
Att minst 10 stycken lokalavdelningar är repre-
senterade.

Målgrupp: 
Lokalavdelningsordförande, vice lokalavdel-
ningsordförande eller motsvarande i
Stockholms distrikt.

Lunch med församlingsanställda
Lunch med församlingsanställda är ett tillfälle 
för anställda i församling som jobbar med barn
och unga att träffa Distriktsordförandeparet och 
SKUSS anställda i ett avslappnat forum. Här
ger vi de församlingsanställda en bild av SKUSS 
och vår verksamhet samt diskuterar hur
anställda kan underlätta lokalavdelningars 
arbete.

Mål 2019: 
Att arrangera en lunch under verksamhetsåret.

Mål 2020: 
Att arrangera en lunch under verksamhetsåret.

Målgrupp:
Anställda som arbetar med barn och unga i 
församlingar.

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 disku-
tera tillsammans. DISKUSS är en plats att få
växa i ansvar, diskutera och vidga sina perspek-
tiv.

Mål 2019: 
Att arrangera DISKUSS en gång per termin.

Mål 2020: 
Att arrangera DISKUSS en gång per termin.

Målgrupp: 
Medlemmar 15+.

Ledarutbildning (LUB)
Grogrund och Växtpunkt 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, där de båda utbildningarna kommer
ske samtidigt men ha olika spår och fokusom-
råden.

Mål 2019: 
Att arrangera ledarutbildningen.

Mål 2020: 
Att arrangera ledarutbildningen.

Målgrupp: 
Medlemmar som är 14 år och äldre. 

Ljuspunkt
Ljuspunkt är ett läger där medlemmar från hela 
distriktet ska kunna träffas och känna
gemenskap. Lägrets ledare är ideella från lo-
kalavdelningarna som får växa i sitt ledarskap.
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 2019: 
Att arrangera två Ljuspunkt varav ett på som-
maren och ett på vintern.

Att samla 140 deltagare under vinterlägret och 
50 deltagare på sommarlägret.
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Mål 2020: 
Att arrangera två Ljuspunkt varav ett på som-
maren och ett på vintern.

Att samla 140 deltagare under vinterlägret och 
50 deltagare på sommarlägret.

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. Distriktsårsmötet 
ska genomföras i en lokalavdelning eller
blivande lokalavdelning.

Mål 2019:
Att sträva efter att minst 2/3 av de aktiva lo-
kalavdelningarna ska vara representerade.

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

Att, om det är möjligt, genomföra mötet på en 
dag.

Att göra det möjligt för, och uppmuntra, med-
lemmar innan konfirmationsåldern att delta.

Att årsmötet ska vara gratis för deltagare.

Mål 2020:
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 det är möjligt, genomföra mötet på en 
dag.

Att göra det möjligt för, och uppmuntra, med-
lemmar innan konfirmationsåldern att delta.

Att årsmötet ska vara gratis för ombud.

Målgrupp: 
Alla medlemmar.

Barndagen
Barndagen är en dag ägnad till våra yngre med-
lemmar och deras nära och kära. Under
dagen finns möjlighet att delta i olika kreativa 
aktiviteter och andra roligheter. 

Det är är en möjlighet för barnen och deras 
anhöriga att möta andra, utanför församlings-
gränserna och uppleva allt vad SKUSS har att 
erbjuda.

Mål 2019:
Att genomföra Barndagen minst en gång per år.

Mål 2020:
Att genomföra Barndagen minst en gång per år.

Målgrupp:
Barn i åldrarna 0-12 år.

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

Mål 2019: 
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt 
funktionsduglig för ändamålen.

Mål 2020: 
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt 
funktionsduglig för ändamålen.

Målgrupp: 
Ungdomar & unga vuxna.
 

Husarö Minior
På dessa läger får miniorer i åldrarna 6-9 chan-
sen att umgås 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 i viss mån laga sin mat över öppen eld.

Mål 2019: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att få en bredare representation av våra lo-
kalavdelningar bland deltagarna.

Mål 2020: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att få en bredare representation av våra lo-
kalavdelningar bland deltagarna.



PR
O

PO
SI

TI
O

N
ER

26
Proposition 2019:1 Verksamhetsplan 2019-2020

Målgrupp: 
Barn i åldrarna 6-9 år.

Husarö Junior
På detta läger får juniorer i åldrarna 9-13 
umgås 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 2019:
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att få en bredare representation av våra lo-
kalavdelningar bland deltagarna.

Mål 2020: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

Att få en bredare representation av våra 
lokalavdelningar bland deltagarna.

Målgrupp: 
Barn i åldrarna 9-13 år.

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
deltagarna lägerplatsen inför nästa säsong.

Mål 2019: 
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och 
långsiktigt perspektiv.

Mål 2020: 
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och 
långsiktigt perspektiv.

Målgrupp: 
Ungdomar & unga vuxna.

Midnattsvolleybollturnering
En gång om året är det blodigt allvar då lokalav-
delningar från hela distriktet möts i kampen
om den åtråvärda vandringspokalen och titeln 
som SKUSS:s volleybollmästare. Under
turneringen koras även vinnare i kategorierna: 
“Bästa hejarklack”, “Bästa laganda”, “Bästa
utklädnad” och ett “Fairplaypris”. Den lokalav-
delning som vinner turneringen får även agera

värdar påföljande år, alternativt “ge” sitt värd-
skap till en annan lokalavdelning som vill
arrangera turneringen.

Mål 2019: 
Att SKUSS understödjer förberedelserna och 
verkställandet av turneringen.

Att verka för att alla intresserade lokalavdel-
ningar får delta med minst ett lag.

Mål 2020: 
Att SKUSS understödjer förberedelserna och 
verkställandet av turneringen.

Att verka för att alla intresserade lokalavdel-
ningar får delta med minst ett lag.

Målgrupp: 
Ungdomar & unga vuxna.

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

Mål 2019:
 Att Pepparkakskrubban samlar fem bidrag.

Mål 2020:
 Att Pepparkakskrubban samlar sju bidrag.

Målgrupp: 
Barn i åldrarna 8-12 år.

SKUSSkvällar (tidigare 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 2019: 
Att arrangera Spontankvällar minst två gånger 
per termin.

Mål 2020: 
Att arrangera Spontankvällar minst två gånger 
per termin.

Målgrupp: 
Ungdomar och unga vuxna.
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Plats för unga ledare i Stockholms Stift, 
PULS

PULS är en dygnskonferens som vänder sig till 
unga vuxna som har varit ledare i sin
församling under en längre tid och kan ha svårt 
att finna sin naturliga plats i
ungdomsgruppen. Det bjuds in till föreläsningar 
och workshops på ett utvalt tema men med 
fokus på ledarskap.

Mål 2019: 
Att arrangera PULS.

Målgrupp: 
Unga vuxna.

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
information om SKUSS verksamheter och 
arbete.

Sociala medier
SKUSS är ständigt aktiva på sociala medier 
såsom Facebook och Instagram, Facebook
används främst som ett hjälpmedel för att spri-
da information, medan Instagram är ett verktyg
för sådant som sker i nuläget – exempelvis text 
och bild från pågående arrangemang.

Nyhetsbrevet/informationsutskick
Att skicka nyhetsbrev via mejl till alla medlem-
mar med en registrerad e-postadress på
Medlemssidorna, informera om vad som händer 
i SKUSS samt göra större utskick till
lokalavdelningarna.

Informationsspridning om 
lokalavdelningarnas aktiviteter

Distriktsstyrelsen och kansliet hjälper lokalav-
delningarna 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 förtro-
endevalda 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. Distriktsordförandesamlingen är ett 
bra tillfälle att knyta nya kontakter över
distriktsgränserna och öppna upp för samarbe-
ten. Förbundet är arrangör för distriktsordföran-
desamlingen som vanligtvis sker två tillfällen 
per år.

Mål 2019: 
Att distriktsordförande samt vice ordförande 
deltar på förbundets distriktsordförandesam-
lingar.

Mål 2020: 
Att distriktsordförande samt vice ordförande 
deltar på förbundets distriktsordförandesam-
lingar.

Målgrupp: 
Distriktsstyrelsens ordförande och vice ordfö-
rande.

Riksårsmöte (RÅM)
Svenska Kyrkans Ungas högst beslutande organ 
är Riksårsmötet (RÅM) som sker varje år i
augusti. 2019 är Stockholms distrikt värdar för 
årsmötet. Till RÅM är det distrikten som
skickar ombud och dessa väljs på 
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Distriktsårsmötet (DÅM). Ombuden som väljs 
på DÅM åker på RÅM som representanter för 
Stockholm.

Mål 2019: 
Att tillsammans med Svenska Kyrkans Unga 
vara värdar för RÅM 2019.

Att skicka alla Stockholms ombud.

Att anordna en förträff för Stockholms repre-
sentanter.

Mål 2020: 
Att välja alla Stockholms ombud.

Att möjliggöra en gemensam resa.

Att anordna en förträff för Stockholms repre-
sentanter.

Målgrupp: 
Alla medlemmar.

REPRESENTATION/
SAMARBETEN

Vi vill både utveckla våra nuvarande samarbe-
ten 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
Svenska Kyrkans Unga är sen kyrkomötet 2018 
Svenskan Kyrkans erkända barn och
ungdomsorganisation.

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 
annat ledarutbildning och läger. Från
Stockholms stift och enskilda församlingar tar vi 
emot stöd, i form av pedagogisk och
teologisk kunskap, föreläsare, lokaler och ekono-
miska bidrag till personal och verksamhet.

Mål 2019: 
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 HBTQIA+ till ledarutbildningar. 
Vi kan använda oss av deras pedagogiska kun-
skaper och erfarenheter. Vi planerar att ta hjälp
av Sensus studieförbund för att utforma en 
bred och hållbar styrelseutbildning.

Mål 2019: 
Att utveckla våra relationer med Sensus studie-
förbund.

Att tillsammans med Sensus genomföra en 
utbildning för valberedningar.

Sigtuna folkhögskola
Sedan 2012 har SKUSS samarbetat med Sigtu-
na 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 2019: 
Att behålla en god relation med Sigtuna folk-
högskola.

Svenska kyrkans internationella arbete i 
Stockholms stift (SKISS) 

SKISS arbetar med att samla in ideella krafter 
för Svenska kyrkans internationella arbete
och att belysa Svenska kyrkans roll i den världs-
vida kyrkan. Distriktsstyrelsen har en ständig
post i föreningen. På detta sätt får distriktssty-
relsen insyn i det internationella arbetet och
den världsvida kyrkan, samt har rösträtt på för-
eningens möten. På så sätt kan SKUSS vara
med och påverka arbetet och belysa frågor 
kring arbete med barn och unga.

Mål 2019:
Att tillsätta en ledamot och suppleant till fören-
ingens 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 med-
lemsaktiviteter då distrikten kan bjuda in 
varandra.
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Mål 2019: 
Att under året förvalta och öppna upp för 
nyadiskussioner med andra distrikt angående 
möjliga samarbeten.

Att under året ha minst en verksamhet tillsam-
mans med ett annat distrikt.

Mässa för unga vuxna
Tillsammans med Stockholms stift och Adolf 
Fredriks församling arrangerar SKUSS, första
söndagen i månaden under terminerna, en 
mässa för unga vuxna. MUV är ett andrum att
vila i och växa i sig själv och i Jesus.

Mål 2019:
Att delta aktivt i planering och genomförande.

Att i samband med mässorna erbjuda fika i 
skolhuset.

Mål 2020:
Att delta aktivt i planering och genomförande.

Att i samband med mässorna erbjuda fika i 
skolhuset.

Målgrupp:
Unga vuxna.

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

Mål 2019: 
Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag 
Global.

Mål 2020:
 Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag Glob-
al.

Målgrupp: 
Alla.

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

Mål 2019:
Att delta i stiftets arbete med förberedelserna 
kring PRIDE.

Att ingå i styrgruppen för Svenska kyrkans 
arbete på PRIDE

Att medverka i Kyrkan på Pride.
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PROPOSITION 2019:2 BUDGET 2019-2020

Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Kansli och styrelse
Kanslipersonal

Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

Demokrati och utbildning
Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Demokrati/Samlingen
Ledarutbildning

Friluftsliv
Husarö Minior/Junior
Husarö förvaltning 

Läger och mindre 
verksamhet
Ljuspunkt vinter
Ljuspunkt sommar
Mindre verksamhet*
Potten
PULS

Resultat:

* Utbildning i demokrati
Barndagen
Pepparkakskrubban
DISKUSS
SKUSSkvällar
Lokalavdelningsordförandeträff
Lunch med församlingsanställda
Mässa för Unga Vuxna

1 197 000
0

560 000

0
0
0

0
0
0

45 000

106 000
20 000

65 000
8 000

0
0
0

2 001 000

0
40 000

1 138 000

14 000
177 000
36 000

18 000
22 000

6 000
45 000

134 000
153 000

200 000
45 000
21 000
20 000

200 000

2 269 000

1 197 000
-40 000

-578 000

-14 000
-177 000
-36 000

-18 000
-22 000

-6 000
0

-28 000
-133 000

-135 000
-37 000
-21 000
-20 000

-200 000

-268 000        

Budget 2019

Intäkter Kostnader Summa
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Preliminär Budget 2020

1 192 000
0

560 000

0
0
0

0
0
0

45 000

106 000
30 000

65 000
8 000

0
0
0

2 006 000

0
40 000

1 162 000

14 000
182 000
36 000

18 000
51 000
7 000

45 000

134 000
153 000

200 000
45 000
27 000
20 000

0

2 134 000

1 192 000
-40 000

-602 000

-14 000
-182 000
-36 000

-18 000
-51 000
-7 000

0

-28 000
-123 000

-135 000
-37 000
-27 000
-20 000

0

-128 000

Intäkter Kostnader Summa

Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Kansli och styrelse
Kanslipersonal

Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

Demokrati och utbildning
Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Demokrati/Samlingen
Ledarutbildning

Friluftsliv
Husarö Minior/Junior
Husarö förvaltning 

Läger och mindre 
verksamhet
Ljuspunkt vinter
Ljuspunkt sommar
Mindre verksamhet*
Potten
PULS

Resultat:

* Utbildning i demokrati
Barndagen
Pepparkakskrubban
DISKUSS
SKUSSkvällar
Lokalavdelningsordförandeträff
Lunch med församlingsanställd
Mässa för Unga Vuxna
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anta budget 2019 
och preliminär 
budget 2020 i sin 
helhet.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att:   
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Budgetkommentarer

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 
Stocholms läns landsting, anslag från Stock-
holms stift och stiftskollekt. Landstingsbidraget 
är uppdelat i en rörlig del och en fast del. 
Den fasta delen är ett grundbidrag och den 
rörliga baseras på antalet medlemmar året 
innan ansökningsåret (för 2019 är det 2017 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 m.m.

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

Styrelse och projektgrupper
Rör utöver arvodering för arbetsledning och 
stiftsrelationer främst kostnader för möten. 
Här räknas även möjligheter till arbetshelger 
för styrelsen och visst spelrum för sociala 
aktiviteter och utbildningar.

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

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. 

Målsättningen är likväl att hålla kostnaderna 
så låga som möjligt och fortfarande kunna 
genomföra ett givande årsmöte.

Riksårsmöte
Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta 
beslutande organ, som hålls en gång om året. 
År 2019 finns det endast budgeterat för delta-
garkostnader då Riksårsmötet hålls i Stockholm. 
Under år 2020 finns det budgeterat för både 
deltagarkostnader samt gemensam resa, efter-
som distriktet är sändande organ.

Ljuspunkt sommar
Ungdomsläger på Husarö lägerplats.

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

Husarö förvaltning
Så vi kan sköta om Husarö och återkomma till 
en fungerade lägerplats år efter år.

Ljuspunkt Vinter
Lägerverksamhet på våren för åldern 15+.

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

Mindre verksamhet
Består av flera mindre aktiviteter. 

Potten
Möjlighet för ekonomiskt stöd till medlems- 
initiativ.

Samlingen
En mötesplats för nyckelpersoner i lokalavdel-
ningarna.

PULS
En dygnskonferens som vänder sig till unga 
vuxna ledare. 

BUDGETKOMMENTARER
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PROPOSITION 2019:3 STADGEÄNDRING

§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
respektivestift. 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 lokalav-
delning 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 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 uppdragsgiva-
re. Av lokalavdelning utsett ombud äger yttrande-, yrkande-, nominerings- samt rösträtt. Distrikts-
styrelsens ledamöter samt presidiet äger yttrande- samt yrkanderätt men ej nominerings- eller 
rösträtt vid distriktsårsmöten. Genomsammanträdesordningen 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 någon röstberättigad så begär skall sluten omröstning ske vid personval.

Personval förrättas i en omröstning för respektive 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 distriktsstyrelsen minst två månader före årsmötet.
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Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val.
Propositioner till årsmötet skall tillhandahållas senast den 20 januari. Valberedningen skall
överlämna sitt förslag 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 ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs på ett år. 
Fyra ledamöter väljs på två år och fyra väljs på ett år. Vice ordförande 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 två räkenskapsrevisorer jämte supplean
– Val av två sakrevisorer jämte suppleanter.
– Val av dataskyddsombud
– Val av ombud till Riksårsmöte.
– Val av ordförande i valberedning.
– Val av högst fyra ledamöter i valberedning.

§7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen 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 beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande. Distriktsstyrelsen
kan adjungera medlem, anställd eller annan.

§8 EKONOMIUTSKOTT
Styrelsen skall inom sig utse ett ekonomiutskott som ansvarar för det löpande ekonomiska
arbetet. Vice Distriktsordförande är sammankallande. Utskottet kan även av styrelsen delges
ytterligare ansvarsområden.

§9 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.
Distriktsordförande är sammankallande. Utskottet kan även av styrelsen delges ytterligare
ansvarsområden.

§10 FÖRVALTNING
Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksamhetsår utgör perioden årsmöte till årsmöte.
Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.
Revisionsberättelser överlämnas till distriktsstyrelsen senast två veckor före årsmötet.
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§11 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsenså
beslutar, när minst 1/4 av de anslutna
lokalavdelningarna eller när lokalavdelningar som den 31 december föregående år
representerade minst 1/3 av distriktets medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får endast
behandlas 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 majoritet
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts
tillgångar skall vid upplösning överlämnas till stiftssamfällighet- en att användas till barn- och
ungdomsarbetet i stiftet.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet
att anta stadgeändringen i sin helhet
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MOTION 2019:1

Motion till Distriktsårsmötet 2019

Förslag till åtgärder för att minska distriktets klimatpåverkan

Eftersom alla inköp, aktiviteter och transporter distriktet gör, till exempel inköp av mat och merchandise, resor, 
läger och andra aktiviteter (bland annat Ljuspunkt), samt organisationens lokaler etc. gör avtryck på klimatet, 
är det viktigt att Svenska kyrkans unga i Stockholms stift (SKUSS) och Svenska kyrkans unga (SKU) som helhet 
utvecklar sitt arbete med att minska sitt klimatavtryck. Därför är det lämpligt att det finns personer som går 
igenom alla distriktets inköp och aktiviteter för att ta reda på hur de påverkar klimatet, redovisar resultatet inför 
styrelsen och distriktsårsmötet, samt föreslår åtgärder för att minska distriktets miljöpåverkan.

Därför föreslås Stockholms distriktsårsmöte besluta:

att uppdra till distriktsstyrelsen (DS) att innan distriktsårsmötet (DÅM) 2020 inrätta ett nytt utskott, vars med-
lemmar ska gå igenom distriktets verksamhet, utvärdera dess miljöpåverkan, redovisa detta löpande för distrikts-
styrelsen (DS) och på distriktsårsmötet (DÅM), samt att med Svenska kyrkans ungas miljöpolicy som utgångs-
punkt föreslå åtgärder för distriktsstyrelsen (DS) för att minska distriktets påverkan på miljön.

__________________________
Isak Reisberg, Skarpnäck - SKB

__________________________
Esther Longo, lokalavdelningsordförande, Skarpnäck - SKB
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MOTIONSSVAR 2019:1

DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR:

Distriktsstyrelsen tackar för motionen och ställer sig i grunden positiva till andemeningen i den. Vi 
ser dock att den i nuläget överlappar med mycket av det arbetet som distriktsstyrelsen redan gör. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har en egen miljöpolicy som genomsyrar vårt arbetssätt 
och våra inköp och arbetar varje verksamhetsår med att förbättra den.
Vi ser också att om det ska finnas någon form av utredande utskott så bör detta konstitueras med 
personer utanför distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen tror dock att en god idé kan vara att tillsätta 
en utredning för att se över behovet av ett framtida miljöutskott.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta  att avslå motionen i sin helhet.
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MOTION 2019:1
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MOTIONSSVAR 2019:2

DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR:

Distriktsstyrelsen tackar för motionen och är mycket glada över dessa typer av initativ. 
Liknande arrangemang har funnits tidigare år men försvunnit efter tid. Men med nya medlemmar 
och nytt engagemang tror vi detta kan bli väldigt lyckat.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta  att bifalla motionen i sin helhet.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Årsmötespresidium
Presidieordförande     Emil Cedersjö   Sollentuna
Presidieordförande    Victoria Sjögren  Nacka
Presidiesekreterare     Julia Hammarström  Tyresö
Presidiesekreterare    Rebecca Lundberg  Huddinge - The Holy Gang

Distriktsstyrelse
Distriktsordförande     Jessica Regnér   Täby

Kvarsittande ledamöter     Richard Sefyrin Lund  Saltsjö-Boo
      Signe Wolf   Vantör
      Amanda Ahlgren  Sankt Mikael
      Daniela Marovic  Skarpnäck-SKB

Ledamot ett år      Ida Oscarsson   Farsta
Ledamot ett år      Patrik Anglebjer   Sankt Mikael
Ledamot ett år      Linnea Ahdenkari  Högalid
Ledamot ett år      Vakant

Ledamot två år      Ludwig Andersson  Haninge
Ledamot två år     Daniel Kevesäter  Brännkyrka
Ledamot två år     Matilda Hellgren  Saltsjöbaden
Ledamot två år     Madeleine Friberg Ahlm  Vantör

Vice distriktsordförande     Signe Wolf   Vantör
Kassör       Vakant
Sekreterare      Ludwig Andersson  Haninge

Revisorer
Sakrevisor (sammankallande)    Vakant
Sakrevisor      Vakant
Sakrevisor ersättare     Martin Braxell   Saltsjöbaden
Sakrevisor ersättare    Vakant

Räkenskapsrevisor    Maria Fränne  PWC
Räkenskapsrevisor    Vakant
Räkenskapssuppleant    Vakant   PWC (suppleant för Maria Fränne)
Räkenskapssuppleant    Vakant   (suppleant för vakant)

Dataskyddsombud     Vakant
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Ombud till Riksårsmötet
Beata Gustavsson  Sundbyberg
Beatris Ruthström  Vantör
Daniel Kevesäter  Brännkyrka
Elvira Donnerlid   Sundbyberg
Esther Longo   Skarpnäck SKB
Matilda Hellgren  Saltsjöbaden
Richard Sefyrin Lund  Saltsjö-Boo
Jessica Regnér   Täby
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 22 ombudsplatser)

Ersättare till Riksårsmötet
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 7 ersättningsplatser)

Ombud till De Ungas Kyrkomöte
Matilda Hellgren  Saltsjöbaden
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 5 platser + 1 ansvarig ledare) 



www.skuss.se
info@skuss.se

08 22 39 37

Tagg för Distriktsårsmötet: #skussdåm #dåm19
Facebook: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Twitter: @SKUSS
Instagram: @skustockholm

Snapchat: skuss08


