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Resultaträkning 
     

  kr Not 2018  2017  

     

Föreningens intäkter       

Gåvor   256 156 196 292 

Bidrag   1 691 370 1 365 578 

Övriga rörelseintäkter   164 510 241 572 

Summa föreningens intäkter  2 2 112 036 1 803 442 

     

Föreningens kostnader       

Lämnade bidrag               -24 866             -16 671 

Övriga externa kostnader  3 -799 302 -745 023 

Personalkostnader  4 -1 093 114 -981 870 

Summa föreningens kostnader   -1 917 282 -1 743 564 

     

     

Verksamhetsresultat   194 754 59 878 

     

Finansiella poster     

Räntekostnader och liknande resultatposter     -3 -19 

Summa finansiella poster   -3 -19 

     

Resultat efter finansiella poster   194 751 59 859 

     

     

ÅRETS RESULTAT   194 751 59 859 
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Balansräkning 
     

TILLGÅNGAR kr  Not 2018-12-31 2017-12-31 

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar    1 625 500 

Övriga fordringar    17 983 21 590 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     30 524 2 300 

Summa kortfristiga fordringar   50 132 24 390 

     

Kassa och bank  
 1 534 980 1 402 176 

     

Summa omsättningstillgångar   1 585 112 1 426 566 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   1 585 112 1 426 566 

 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

     
Eget kapital  5   

Eget kapital vid räkenskapsårets början   1 113 569 1 053 710 

Årets resultat     194 751 59 859 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 308 320 1 113 569 

     

     

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    78 826 76 647 

Skatteskulder   20 281 19 787 

Övriga skulder   36 312 40 501 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    6 141 373 176 062 

Summa kortfristiga skulder   276 792 312 997 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 585 112 1 426 566 
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Noter   
    
Not 1  Redovisningsprinciper   

    
Grunder för upprättande   
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 
 
Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2017:3) om årsbokslut, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det 
närmast föregående räkenskapsåret. 
 
Belopp    
Samtliga belopp är angivna i kronor om inget annat anges.    

   

      
Not 2  Intäktsfördelning      

    2018 2017 

Erhållna bidrag och gåvor      
Landstingsbidrag    491 371 465 578 

Stiftsanslag    660 000 360 000 

Stiftsanslag Konsulenter    540 000 540 000 

Stiftskollekter    256 155 196 292 

    1 947 526 1 561 870 

Övriga intäkter      
Deltagaravgifter    143 520 177 195 

Hyresintäkter     0 16 390 

Övrigt    20 990 47 987 

        164 510 241 572 

      

Summa erhållna bidrag och övriga intäkter    2 112 036 1 803 442 

      
Not 3  Övriga externa kostnader      

    2018 2017 

Lokalhyra    28 000 40 700 

Renhållning    11 724 15 526 

Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier    174 742 111 239 

Resor    94 267 61 120 

Kost och logi    36 022 89 481 

Profilkläder och material    100 975 68 840 

Lägerkostnad    190 280 183 783 

Representation    24 412 24 188  

Kontorsmaterial    1 636 15 939 

Föreningsmöten    37 680 40 268 

Föreningsavgifter    14 519 14 000 

Summa verksamhetskostnader    714 257 665 174 
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Fastighetsförsäkring, Husarö    14 891 15 523 

Övr kostnader reparation underhåll    4 482 2 906 

Programvaror    12 502 13 744 

Ersättning till revisor    39 153 39 010 

Konsulthjälp PwC    5 500 0 

Övriga externa tjänster    5 646 6 110 

Bankkostnader    2 871 2 556 

Summa övrigt    85 045 79 849 

      

Totalt Övriga externa kostnader    799 302 745 023 
 
      
Not 4  Personalkostnader      

    2018 2017 

Löner    764 660 678 952 

Förmåner    24 156 22 005 

Sociala avgifter    247 538 216 734 

Pensionskostnader    41 770 44 255 

Särskild löneskatt    9 881 10 250 

Friskvård    3 530 5 500 

Övriga personalkostnader    1 579 4 174 

Personalkostnader    1 093 114 981 870 

      

      

Not 5  Eget kapital       

        

Förändring av eget kapital     
Eget kapital 2017-01-01   Ändamåls- 

Övrigt eget kapital Summa  

      
bestämda 

medel 

      
Insatskapital 

Balanserat Redovisat Eget  

      resultat årsresultat kapital 

Belopp vid årets ingång   913 259 465 869 -325 418 1 053 710 

Omföring av föregående års resultat   -325 418 325 418 0 

            

Årets resultat        59 859 59 859 

Utgående balans 2017-12-31   913 259 140 451 59 859 1 113 569 

            

Eget kapital 2018-01-01   Ändamåls- 
Övrigt eget kapital Summa  

      
bestämda 

medel 

      
Insatskapital 

Balanserat Redovisat Eget  

      resultat årsresultat kapital 

Belopp vid årets ingång   913 259 140 451 59 859 1 113 569 

Omföring av föregående års resultat   59 859 -59 859 0 

            

Årets resultat        194 751 194 751 

Utgående balans 2018-12-31   913 259 200 310 194 751 1 308 320 
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Not 6  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

       2018 2017 

Upplupna semesterlöner     85 797 98 648 

Upplupna sociala avgifter     26 958 30 995 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   28 618 46 419 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   141 373 176 062 
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Styrelsen 
 
Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (802017-1875) avger härmed årsbokslut för år 

2018. 

 

Stockholm den 2019-04-          

     

     
     

     
_________________________________ _________________________________ 
Jessica Regnér, ordförande  Signe Wolf, vice ordförande   
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Ludwig Andersson  Amanda Ahlgren   
     
     

     
_________________________________ _________________________________ 
Richard Sefyrin Lund  Jonny Nehl Othzén  
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Madeleine Friberg Alm  Daniela Marovic   
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Liza Lövgren Patrik Anglebjer  
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Julanda Timonin Alba Åhlander  
     
     
     
     
     
     
Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-04-     
     
     
     
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Maria Fränne  Mattias Svensson   
Auktoriserad revisor PwC    
     
     

 



Beslutsunderlag – Konstituera Internationella utskottet 
 
Det senaste året har intresset och verksamheten inom internationella utskottet (IU) varit lågt 
samtidigt som flertalet medlemmar i SKUSS har visat ett intresse för internationella frågor. 
Därför finns det en anledning att omorganisera det internationella arbetet inom SKUSS för 
att ha lägre trösklar för engagemang och samarbeta närmare nätverket av Ageravolontärer 
inom Svenska kyrkan.  
 
Vi tänker att en sådan omorganisering skulle innebära ett mindre IU som ska stå för ett 
sammanhållande av det internationella arbetet som sker inom SKUSS och Stockholms stift 
med inriktning mot vår målgrupp samt ett rapporterande uppdrag gentemot styrelsen.  
 
Utskottet kommer sedan vara med och starta upp en intressegrupp av internationellt 
engagerade inom SKUSS som kan samla en större grupp intresserade och vara av en mer 
drop-in karraktär. Tanken är även att den gruppen ska samla ageravolontärer som finns i 
Stockholm så att de kan få en starkare koppling till SKUSS.  
 
Vi föreslår därmed distriktsstyrelsen besluta 
 
att konstituera internationella utskottet (IU) till Rebecca Lundberg (sammankallande), 

Signe Wolf och Ludwig Andersson.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
Rebecca Lundberg och Signe Wolf 



 
Policy kring sexuella trakasserier 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
 

Antagen av Distriktsstyrelsen den 30 januari 2018 för att förebygga, motverka och hantera alla former 
av sexuella trakasserier inom Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) för att stärka barn 

och ungas personliga integritet samt insikten om rätten till sin egen kropp. Policyn ska tillämpas i hela 
organisationen såsom på arrangemang, läger, möten mm. 

 
Vad är sexuella trakasserier? 
Sexuella trakasserier kan innebära mycket men något som kränkningar har gemensamt är att det alltid 
är upp till den som känner sig utsatt att avgöra vad som känns kränkande. Varje person avgör själv 
vad som är okej för hen. Sexuella trakasserier kan vara oönskad fysisk kontakt såsom kramar och 
beröring. Det kan även handla om mer subtila handlingar som blickar, gester och ovälkomna förslag 
och inviter. Sexuella trakasserier kan även vara att förminska eller förlöjliga någon på grund av dess 
kön och/eller sexuella läggning. 
 
Inför arrangemang 
SKUSS ska arbeta aktivt med utbildning kring sexuella trakasserier i det dagliga arbetet och inför 
läger och arrangemang. SKUSS ska erbjuda och uppmana sina ideella ledare och anställda att gå 
kursen “Trygga möten” innan de åker iväg på uppdrag för organisationens räkning, detta för att få mer 
kött på benen kring hur vi möter människor på ett respektfullt sätt. Inför arrangemang ska ansvarig 
projektgrupp se till att hålla deltagare med information om hur vi aktivt jobbar emot sexuella 
trakasserier. Detta kan innebära krav på att deltagare måste läsa och godkänna SKUSS policy kring 
sexuella trakasserier för att få delta. 
 
På arrangemang 
Vi ska arbeta för en öppen stämning och kultur kring att ta upp och prata om problem och konflikter 
och uppmuntrar därför våra deltagare att berätta för en ledare de känner förtroende för om de själva 
upplever kränkningar eller ser/hör någon annan som utsätts. Om en misstänker att en ledare/deltagare 
far illa under arrangemangets gång ska en alltid anmäla detta till lägerchef och/eller lägerpräst. Andra 
ledare som får vetskap om kränkningar i till exempel samtal måste i samråd med deltagare delge 
lägerchef och/eller lägerpräst om vad som skett. Detta för att minska risken för att hanteringen av 
kränkningar/konflikter faller mellan stolarna. 
 
Gällande fysisk kontakt så ska den alltid ske med samtycke. Till exempel så frågar vi varandra om en 
exempelvis vill kramas eller delta i övning/lek med kroppskontakt och accepterar varandras svar på ett 
neutralt sätt. 
 
Som ledare 
Som ledare på ett av SKUSS arrangemang blir du automatisk en förebild med en auktoritär ställning 
vilket innebär ett stort ansvar. Det är ett förtroendeuppdrag som måste förvaltas väl för att vår 
verksamhet ska fungera. SKUSS som organisation är beroende av bra ideella ledare som vill verka för 
gemenskapen. 



 
 
Vid de tillfällen deltagarna har fritid är det viktigt med öppenhet och gemensamma umgängesytor ska 
främst användas. Egna rum/tält är främst till för vila medan umgänge och sociala aktiviteter sker på 
gemensamma ytor. 
 
Ibland är det nödvändigt för en ledare att enskilt prata med en deltagare. Vid samtal av känslig 
karaktär med deltagare är det viktigt att det bygger på frivillighet. Vi måste ha rätt att prata om sådant 
som händer och som är jobbigt men vi har även rätt att inte prata om det. Valet av ledare i denna form 
av krishantering är därför viktig. Vid dessa samtal ska lägerchef eller lägerpräst närvara. 
 
Som deltagare 
Som deltagare på ett av SKUSS arrangemang deltar en på sina egna villkor. Arrangemangen bygger 
på frivillighet. För de som inte vill delta i en speciell aktivitet är dock ändå närvaro obligatorisk. 
Under samtliga arrangemang ska gruppen diskutera om hur vi kan respektera varandras integritet och 
personliga utrymme. Gruppen ska tillsammans sätta upp förhållningsregler för arrangemanget. 
 
I dessa förhållningsregler ska det även sättas upp tydliga ramar för hur/om mobiler får användas under 
aktiviteter. Det är inte alltid passande att fota med sin egen kamera och sprida i sina flöden varken 
som ledare eller deltagare eftersom att det kan ge stor spridning. SKUSS samlar alltid in godkännande 
från deltagare innan publicering av bilder i våra sociala medier. 
 
Kommunicera till gruppen att vi har tystnadsplikt gentemot varandra så att det blir en trygg miljö för 
alla att växa och utvecklas i. Det kan även vara bra att sätta upp regler i att den kommunikation vi har 
med varandra på ett arrangemang är via mänsklig kontakt och inte via medier - allt för att skapa en 
närvarande och behaglig miljö. 
 
Barns integritet 
SKUSS är en kärleksfull och kramig organisation. Det är viktigt att kramar och närhet alltid sker på 
deltagaren/barnets villkor och med samtycke. Det är viktigt att alla känner att de själva har rätten att 
bestämma över sin egen kropp. Vi påtvingar därför inte varandra exempelvis kramar utan att fråga 
varandra innan. Vill en person inte kramas ska det accepteras utan reaktion. På så sätt visar vi att varje 
person har rätt till sin egen kropp och integritet. 
 
Vid lek och bus lyssnar vi på vad vi säger till varandra och respekterar varje persons gränser. Till 
exempel slutar vi direkt om någon säger “nej”, “stopp”, “jag vill inte” etc. Vid omplåstring, tröst och 
samtal gäller samma respekt och ska alltid ske på deltagaren/barnets villkor. Vi ser till att göra detta 
på ett sätt som värnar om deltagarens/barnens integritet och personliga sfär. Vi uppmuntrar varandra 
att lösa konflikter genom att be om ursäkt med ord och inte med exempelvis kramar.  
 
Åtgärdsplan 
Om det förekommer sexuella trakasserier på våra arrangemang ska vi agera direkt och tillämpa den 
hantering som behövs av varje enskild kränkning. Lägerchef (projektansvarig vid mindre 
arrangemang) och/eller lägerpräst ska ta emot upplysningar om kränkningar från deltagare och andra 



 
ledare och ska sedan klargöra händelsen för att sedan reda ut på plats eller anmäla till socialtjänst 
och/eller polis om detta krävs. 
 
Vi ska inte låta några sexuella trakasserier gå obemärkta förbi utan alltid markera för varandra vad 
som inte är okej att säga eller göra. 
 
Efter arrangemanget 
Lägerchef eller lägerpräst har under arrangemanget ansvar för att kontakta vårdnadshavare till den/de 
drabbade. Det är lägerchefens ansvar att koordinera ledargruppens arbete kring krishanteringen under 
arrangemanget. Lägerchefen ska rapportera till ordförande om vilken krishantering som har skett och 
ordföranden har därefter ansvaret att leda krishanteringen med eventuella åtgärder efter 
arrangemanget och för att kunna förebygga liknande händelser i framtiden. 
 
Utanför arrangemang 
Om en medlem med förtroendeuppdrag* i SKUSS får reda på/anar att en annan medlem i SKUSS far 
illa, i annat sammanhang än SKUSS egna verksamheter, ska detta rapporteras till respektive 
församlingspräst eller SKUSS:s ordförande. Ordföranden ska klargöra händelsen för att sedan reda ut 
på plats eller anmäla till socialtjänst och/eller polis om detta krävs. Om barnet är under 18 år ska även 
vårdnadshavare kontaktas, dock inte om det i fallet är vårdnadshavarna som far barnet illa, då 
kontaktas socialtjänsten direkt. 
 
Rekommendation till lokalavdelningar 
SKUSS uppmuntrar alla lokalavdelningar att tillämpa denna policy eller formulera en egen som passar 
dem själva. 
 
*Med förtroendeuppdrag menar vi distriktsstyrelsen, ledare under läger, andra ideella under en 
verksamhet och personal. 



 

 

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 
medlemmar ska gå igenom distriktets verksamhet, utvärdera dess miljöpåverkan, redovisa detta löpande för 
distriktsstyrelsen (DS) och på distriktsårsmötet (DÅM), samt att med Svenska kyrkans ungas miljöpolicy 
som utgångspunkt föreslå åtgärder för distriktsstyrelsen (DS) för att minska distriktets påverkan på miljön. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Isak Reisberg, Skarpnäck - SKB 
 
 
 
 
__________________________ 
Esther Longo, lokalavdelningsordförande, Skarpnäck - SKB 



Starta upp ungdomsmässor i SKUSS! 
 
Svenska Kyrkans Unga är en fantastisk organisation som arrangerar en mängd aktiviteter för barn och unga. 
Inför det kommande året har distriktsstyrelsen lagt fram en ambitiös verksamhetsplan med en hel del riktigt 
bra verksamheter som Demokratiutbildningar, SKUSS-kvällar och Midnattvolleybollturnering. Att få möjlighet 
att samlas, utbyta erfarenheter och knyta kontakter är viktigt för att kunna skapa en stark och livaktig 
organisation. Vad som saknas är dock regelbunden, öppen verksamhet för den som inte har 
förtroendeuppdrag i SKU. Detta vill vi starta upp i form av ungdomsmässor! 
 
 
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" 
        Matt 28:19 
 
Idag finns flera jättebra verksamheter för den som redan är aktiv i lokalavdelning eller distriktet som till 
exempel Samlingen och Valberedningsutbildning. Är du ung vuxen finns Mässa för Unga Vuxna. Men ändå 
saknas denna regelbundna verksamhet för vad som i många fall är vår kärngrupp av medlemmar, ungdomar 
15-20, och den stora mängd unga som inte har förtroendeuppdrag! Det är i denna kategori det finns stora 
ungdomsgrupper, unga ledare och många aktiva i lokalavdelningarna och församlingarna. Rimligtvis borde det 
också finnas regelbunden verksamhet på distriktsnivå som medlemmarna kan finna rutin i och känna sig 
trygga i även för dem! 
 
"Då bjöd Laban in alla i grannskapet och ställde till med fest" 
        1 Mos 29:22 
 
Regelbundenhet är en av nyckelfaktorerna för att en verksamhet som denna ska fungera. Samtidigt är det 
viktigt att då och då skapa något lite extra för att locka de som kanske inte annars dyker upp. Därför skulle en 
festmässa per år vara ett sätt att nå även dessa! Technomässan har varit en hit som inte nödvändigtvis har 
berott på just det formatet, utan snarare på det faktum att det hänt något extra i kyrkan. 
 
"Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal" 
        Ords 22:6 
 
Att hitta in i distriktets verksamhet är inte alltid lätt. Tröskeln kan vara hög när du tidigare endast varit aktiv i 
din lokalavdelning. Att gå in i ett sammanhang som SKUSS-kvällar eller åka på Ljuspunkt kan kännas 
skrämmande om du inte känner någon sedan tidigare. Att ha ett sammanhang som lokalavdelningen 
gemensamt kan besöka är ett bra sätt att knyta kontakter och bredda perspektivet av vad kyrkans gemenskap 
är. Gemensamma ungdomsmässor med möjlighet att fika och skapa kontakter efteråt kan vara ett sätt att 
hjälpa unga ta klivet in i distriktets verksamhet. På så sätt kan detta vara en grogrund för framtida 
distriktsaktiva! 
 
 
Vi föreslår därför årsmötet  
 
att  ålägga distriktsstyrelsen att arrangera SKUSS Ungdomsmässa två gånger per termin, varav en 
 per år är en större festmässa. 
att lägga till SKUSS Ungdomsmässa i Verksamhetsplanen för 2019 
att budgetera 30 000 kr för SKUSS Ungdomsmässa 
 
 
 
 Fredrik Olofsson    Tobias Risberg  
         Tyresö            Tyresö   
 
 Kate Lyn Nordstrand   Julia Hammarström  
         Tyresö            Tyresö 


