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08.30   Nu kan du logga in 

09.00  Årsmötet öppnas
  

  

11.30  Digital gudstjänst 

12.00  Lunchpaus

13.00  Årsmötet forstätter

   Tack och hejdå!
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Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 6  Föredragningslista

Sida 7  Mötesordning

Sida 8-9 Ordlista

Sida 10-11  Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Sida 12-23  Verksamhetsberättelse 

Sida 23-24 Sakrevisionsberättelse

Sida 25-31 Bokslut 

Sida 32-40  Proposition: Verksamhetsplan 

Sida 42-45 Proposition: Budget 

Sida 46-48 Proposition: Stadgeändring 

Sida 50-51 Motion om fotbollscup och motionssvar

Sida 52-55 Valberedningens förslag

DESSA HANDLINGARNA KOMMER ATT 
UPPDATERAS MED RÄKENSKAPSREVISIONSBERÄTTELSE 

FÖRE ÅRSMÖTET.
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Föredragningslista

FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till Föredragningslista för Distriktsårsmötet 2020

§ 1 Mötets öppnande    

§ 2 Justering av röstlängd    

§ 3 Val av presidieordförande    

§ 4 Val av presidiesekreterare    

§ 5 Mötets behöriga utlysande    

§ 6 Val av två justerare   

§ 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 2019   

§ 16 Propositioner och motioner   

 Proposition 2020:1  Verksamhetsplan 2020-2021 
Proposition 2020:2 Budget 2020-2021 
Proposition 2020:3  Stadgeändring 
Motion 2020:1 Motion om fotbollscup  

§ 17 Val av distriktsordförande    

§ 18 Val av ordinarie styrelseledamöter   

§ 19 Val av vice ordförande      

§ 20 Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter  

§ 21 Val av valberedningsordförande   

§ 22 Val av valberedning

§ 23 Val av ombud till Riksårsmötet

§ 24 Val av ombud till De Ungas Kyrkomöte

§ 25 Övriga frågor   

§ 26 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 års-
mötet. Röstlängden justeras av presidiet inför 
beslut genom uppropsfunktionen i Suffra. 
 
Beslutsordning och röstning
Proposition och motion betraktas som huvud-
förslag.
     
Vid röstning används följande medel i denna 
turordning:
     
1. Öppen omröstning
2. Sluten omröstning    
 
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.
Reservationer ska inlämnas skriftligt till presi-
diet senast 15 minuter efter mötets avslutande. 
Detta görs till mailadressen reservation@skuss.
se
     
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 genom att klicka på ”begär ordet” 
i Suffras deltagar vy. 

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 ge-
nom att skriva till presidiets ordförande genom 
chattfunktionen i Zoom, dessa måste sen be-
viljas av presidiet. De måste vara sakliga och får 
inte vara ett inslag i debatten. Ordningsfrågor 
får endast begäras av personer med yrkande-
rätt. Ordningsfrågor kan med fördel ställas till 
coacherna först.

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

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

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

ORDLISTA

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, demokrati & teknik.
En person som kan hjälpa till att svara på frågor. 

Du når demokraticoacherna genom att skriva 
till dom i chattfunkitonen i Zoom. Där heter de 
demokraticoach.
Du når teknikcoacherna genom att skriva till 
dom i chattfunktionen i Zoom. Där heter de 
teknikcoach.

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. 
Behöver ett ombud lämna mitt i mötet och 
en ersättare ta över, ta kontakt med teknik-
coacherna. 

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.
     
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.
     
Stadgar 
Regler för en förening.

Stoppskylt
När en stoppskylt räcks upp stoppas årsmötet 
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STadgar för Svenska kyrkans unga i 

för en kort stund. Inga beslut får fattas under 
tiden. Du ”räcker upp” din stoppskylt genom att 
skriva till presidiets ordföranden genom chatt-
funktionen på Zoom.
    
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.

Suffra 
Det tekniska mötesverktyg vi använder oss av 
på årets DÅM för att rösta, begära ordet, lämna 
yrkanden m.m. Är det något med suffra som 
inte fungerar som det ska ta kontakt med tek-
nikcoacherna genom chattfunktionen i Zoom. 
    
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 
Alla beslut som tas på årets DÅM kommer ske 
genom votering genom Suffra.
Det finns två typer av votering: öppen och 
sluten votering. 

Öppen votering används för öppna val i sakfrå-
gor, jämför detta med de val där vi tidigare år 
har använt oss av acklamation (bifallsrop, där 
ordföranden frågar ombuden om de beslutar 
att XXX, och ombuden svarar ja om de håller 
med, därefter frågan hen om någon är emot det 
varpå alla som är emot förslaget svarar ja. Ord-
föranden avgör utifrån detta vilket förslag som 
fått mest röster). I ett öppet val kan deltagarna 
se vad ombuden röstade.  

Sluten votering används för t.ex. personval. I en 
sluten votering kan ingen se vilket ombud som 
röstade för vad. 
     
Yttrande
Uttalande i frågan som diskuteras. Styrelsen 
lämnar till exempel yttrande över motioner.

Zoom
Det program vi använder oss av för att streama 
årets DÅM. Det är genom detta program årets 
deltagare kommer se och höra varandra.  

Genom chattfunktionen i Zoom kan du nå 
presidiets ordförande för att: Stoppa mötet (se 
stoppskylt), ställa en ordningsfråga eller be om 
en sakupplysning samt begära en sluten vote-

ring eller replik. 

Genom funktionen kan du även nå demokra-
ticoacherna och teknikcoacherna för frågor 
gällande mötets formalia eller tekniken. 

Är det något med Zoom som inte fungerar som 
det ska ta kontakt med teknikcoacherna genom 
chattfunktionen i Zoom. 
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STadgar för Svenska kyrkans unga i 

STADGAR FÖR SVENSKA 
KYRKANS UNGA I 

STOCKHOLMS STIFT

Uppdaterade på distriktsårsmötet i april 
2019.

§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 försam-
lingen 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 lokalavdel-
ningarna i respektive stift. Distriktets högsta 
beslutande organ är distriktsårsmötet, där 
distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets hög-
sta 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 yttran-
de 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. Medlem-
skap innebär att ställa sig bakom rörelsens 
idé och syfte. Medlemskap är knutet till 
riksförbundet, alla medlemmar och vuxen-
medlemmar 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 organi-
sationens 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 bak-
om 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 distriktsårs-
möte 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-, nomineringssamt 
rösträtt. Distriktsstyrelsens ledamöter samt 
presidiet äger yttrande- samt yrkanderätt 
men ej nominerings- eller rösträtt vid di-
striktsårsmöten. Genom sammanträdesord-
ningen kan övriga deltagande på årsmöte
tilldelas närvaro- och/eller yttranderätt 
Medlem äger alltid rätt att närvara på års-
möte.

§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 slu-
ten 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. Årsmötet beslutar i ärenden som
behandlats av distriktsstyrelsen och för-
rättar 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 en-
skild medlem och lokalavdelning. Motioner 
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Stockholms stift

skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre 
veckor före årsmötet. Om årsmötet infaller 
före 22 mars skall motionen vara styrelsen till-
handa 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 förekom-
ma:
– 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 supple-
anter.
– 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 distriktssty-
relsen som består av ordförande och tolv ordi-
narie 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 EKONOMIUTSKOTT
Styrelsen skall inom sig utse ett ekonomi-
utskott som ansvarar för det löpande eko-
nomiska 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 distriktsordföran-
de. Distriktsordförande är sammankallande. 
Utskottet kan även av styrelsen delges ytterli-
gare ansvarsområden.

§10 FÖRVALTNING
Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksamhetsår 
utgör perioden årsmöte till årsmöte. Kas-
saböcker 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.

§11 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 be-
handlas 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 en-
dast ske om beslut fattas med enkel majoritet
vid två på varandra följande ordinarie årsmö-
ten. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts
tillgångar skall vid upplösning överlämnas till 
stiftssamfällighet- en att användas till barn- 
och ungdomsarbetet i stiftet.
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Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT
2019/2020

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Himmel och pannkaka, tänk att den här dagen kom till slut. I skrivande stund vet jag heller 
inte hur årsmötet kommer se ut. Coronan kom insvepandes och ställer till med en massa 
oreda. Vi jobbar hemifrån, får ställa in arrangemang och får hjälpas åt att lyfta varandra i 
denna prövotid. Att ha ett delvis digitalt årsmöte för första gången känns både tråkigt men 
såklart också spännande.

Att världen stannar upp och att det känns som att allt som är roligt ställs in gäller ju såklart 
även oss. Under våren har vi behövt ställa in flera av våra arrangemang, det som drabbat 
flest är ju såklart att vi ställt in vårt största läger Ljuspunkt vinter. Att bryta en femårig tradi-
tion känns ju såklart kort och gott-SKIT.

Men vi har ju faktiskt också hunnit med mycket roligt innan Corona kom och ändrade i folks 
liv. Vi återupptog PULS och genomförde en dygnskonferens ute på Såstaholm för våra lite 
äldre medlemmar som annars kan ha svårt att hitta naturliga mötesplatser. Tycker det är lika 
roligt varje gång när jag får vara med och reflektera kring olika sorters ledarskap med er. 

Annars är det här året ett år då jag ännu en gång verkligen fått jobba med mycket repre-
sentation. Något som jag under året kan tycka har varit tråkigt i många lägen. Man hamnar 
längre bort från medlemmarna och man inser att ens kvot av SKUSS-tid helt plötsligt hand-
lar om att mingla, nätverka och förhandla med massa tanter och gubbar. Sen kommer jag 
på, jäklar Jessica, det kanske är så att vi har sparkat in den här dörren nu? Har vi helt plötsligt 
kanske blivit en del av vuxenkyrkan i Stockholms stift? Jag hoppas i alla fall att vi har kom-
mit en bra bit på vägen. 

Vi växer och blir med det starkare, tänk att vi 2019 blev 2573 medlemmar, det är ju helt 
fantastiskt.

Och nu har jag själv tippat över och blir på riktigt en av de vuxna, trots att jag försöker för-
neka det, och jag får med glädje lämna över till nya förmågor som nu ska få sin chans att 
växa i tro och ansvar.

Så nu vill jag egentligen bara säga tack! Tack Svenska kyrkans Unga för att jag har fått vara 
med och vara en del av den här gemenskapen. Tack för att jag har fått växa tro och ansvar. 
Tack för att mitt inre barns röst inte har fått kvävas av allt som är tråkigt och vuxet.

Och framför allt tack alla ni som har gett mig förtroendet och chansen att ha fått göra det 
här i så många år.

Nu får jag tacka jag för mig och går vidare i livet. Men bär alltid med mig er och SKUSS i 
mitt hjärta.

JESSICA REGNÉR 
Ordförande 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
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MEDLEM- OCH LOKALAVDELNINGSSTATISTIK

Det är med glädje och stolthet som vi konstaterar att vårt arbete är uppskattat och att våra medlem-
mar väljer att förnya sina medlemskap, eller bli medlemmar för första gången. Våra medlemmar är det 
viktigaste vi har, stort tack för att ni finns!

Under 2019 slog vi medlemsrekord med 2 573 
medlemmar, inräknat både medlemmar och 
vuxenmedlemmar.

År 2019 var vi 2 361 medlemmar i åldern 0-30 
år, fördelat på 41 lokalavdelningar.

År 2019 slog Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift medlemsrekord för femte året i rad! 



V
ER

K
SA

M
H

ET
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

14
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

I följande graf ser vi fördelningen av vilka årtal våra medlemmar (de som är mellan 0-30 år) är 
födda. 

I följande graf ser vi att SKUSS har olika stora lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har alltifrån 
några medlemmar till 500+ medlemmar, en genomsnittlig lokalavdelning har 56 medlemmar och 
medianen är 26 medlemmar. 
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DISTRIKTTSTYRELSE OCH  
DISTRIKTSSKANSLI

2019-2020
Styrelsen har, sedan Distriktsårsmötet 2019, 

haft 8 protokollförda styrelsemöten under 2019 
och 4 protokollförda styrelsemöten under 2020.

Styrelsen bestod före Distriktsårsmötet 2019 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 Marovi, Skarpnäck 
Julanda Jenseg Timonin, Haninge 
Liza Lövgren, Farsta

Styrelsen bestod efter Distriktsårsmötet 2019 
av:

Ordförande: Jessica Regnér, Täby 
Vice ordförande: Signe Wolf, Vantör 
Matilda Hellgren, Saltsjöbaden 
Ida Oscarsson, Västermalm 
Linnea Ahdenkari, Högalid 
Daniel Kevesäter, Brännkyrka 
Daniela Marovi, Skarpnäck  
Ludwig Andersson, Haninge 
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael 
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael 
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör 
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo 
Elvira Donnerlid, Sundbyberg (t.o.m. November 
2019)

Styrelsehelger

Distriktsstyrelsen la grunden till sommarens och 
höstens arbete med en styrelsehelg på Sigtuna 
folkhögskola under pingsthelgen. Under helgen 
diskuterades bland annat om hur det fungerar 
att jobba i utskott och projektgrupper. I januari 
2020 träffades styrelsen på Marholmen för att 
se över förutsättningarna för resten av året och 
slutföra arbetet med årets propositioner.

UTSKOTT
Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift har under verksamhetsåret 

delat upp sig i utskott för att arbeta inom olika 
områden.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ansvarat för personalären-
den, relationen till Stockholms stift, organisa-
tionens 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. 
Även sammankallande för verksamhetsutskot-
tet och organisationsutskottet har varit en del 
av arbetsutskottet.  

Arbetsutskottet har under året bestått av: Jessi-
ca Regnér, Signe Wolf,  Madeleine Friberg Ahlm 
och Ida Oscarsson. 

Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet har bestått av ledamöter 
i distriktsstyrelsen. Utskottet har under året 
arbetet med att planera och verkställa den 
verksamhet som beslutades av årsmötet.

Verksamhetsutskottet har arbetat med följan-
de: Husarö minior och junior, Ljuspunkt som-
mar, Ljuspunkt vinter, Mässa för Unga Vuxna, 
Ungdomsmässor, DISKUSS, Barndagen och 
SKUSS-kvällar.   

Verksamhetsutskottet har under året bestått av: 
Ida Oscarsson (sammankallande), Elvira Don-
nerlid (t.o.m. 2019-11-12), Linnea Ahdenkari, 
Patrik Anglebjer, Daniela Marovic och Amanda 
Ahlgren.

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet har bestått av ledamö-
ter i distriktsstyrelsen. Utskottet har under året 
arbetat med löpande organisatoriska frågor. 

Organisationsutskottet har arbetat med följan-
de: Uppdatera och utveckla policys, utveckla 
interna styrdokument kring lokalavdelningsbe-
sök, distriktsårsmötet, Grogrund och Växtpunkt, 
Stockholm Pride, Uppdrag Global och Samling-
en.  

Organisationsutskottet har under året bestått 
av: Madeleine Friberg Ahlm (sammankallande), 
Ludwig Andersson, Daniel Kevesäter, Richard 
Sefyrin Lund och Matilda Hellgren.

Verksamhetsberättelse
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Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet har bestått av ledamöter i 
distriktsstyrelsen. Utskottet har under året ar-
betat med det löpande ekonomiarbetet. En stor 
del av arbetet har varit att utbilda utskottet och 
styrelsen i organisationens ekonomi, samt att 
ta fram långsiktiga rutiner för rapportering av 
ekonomi till styrelsen. 

Ekonomiutskottet har under året bestått av: 
Signe Wolf (sammankallande), Richard Sefyrin 
Lund, Daniel Kevesäter, Ludwig Andersson och 
Linnea Ahdenkari.

Friluftsutskottet

Friluftsutskottet har bestått av ideella medlem-
mar och ledamöter i distriktsstyrelsen som till-
sammans förvaltar vår lägerplats på Husarö och 
har en stöttande roll i planering och genomför-
ande av verksamheten på Husarö.

Friluftsutskottet har under året bestått av: Pat-
rik Anglebjer (sammankallande), Elvira Donner-
lid (t.o.m. 2019-11-12), Amanda Ahlgren, Da-
niela Marovic, Torbjörn Karlsson, Martin Skoog, 
Andreas Eriksson (t.o.m. 2019-05-06), Jeanette 
Pålsson, Elisabeth Källström och Markus Brun-
qvist.

Internationella utskottet

Internationella utskottet har bestått av ideella 
medlemmar och ledamöter i distriktsstyrelsen. 
Utskottet har fokus på internationella frågor. 
Under verksamhetsåret har utskottet startat 
upp verksamheten för SKUGG (Svenska Kyrkans 
Unga Global Generation). SKUGG är en grupp 
för medlemmar i Stockholm som är ageravolon-
tär, har varit utbytesdeltagare i ung i den världs-
vida kyrkan, som är internationellt ombud, har 
varit globalledare eller är intresserad av globala 
och internationella frågor. 

Internationella utskottet har under året bestått 
av: Rebecca Lundberg (sammankallande), Lud-
wig Andersson, Signe Wolf och Madeleine Fri-
berg Ahlm.

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 intressegrupp 
finns sedan innan, VOX “en grupp för körintres-
serade ungdomar”. Ingen ansökan om att bilda 
intressegrupp har inkommit under verksam-

hetsåret 2019/2020.  

Anställd kanslipersonal under året

Josefine Allenberg, konsulent. Föräldraledig och 
tjänstledig fr.om. juni 2017. 
Stina Scott, konsulent.  
Bettina Klinke, konsulent. 

Räkenskapsrevisorer

Maria Fränne, PWC 
Gustav Ewerklou

Suppleanter: 
Jens Persson, PWC (suppleant för Maria Fränne) 
Hannes Brinklert (suppleant för Gustav Ewerk-
lou)

Sakrevisorer

Christian Olsmalm 
Anders Marklund

Suppleanter:

Martin Braxell 
Joel Bengtsson Redner

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2019 av:

Carl Osterman, sammankallande 
Fredrik Olofsson 
Isak Reisberg 
Julia Malmberg

Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
2019 av:

Fredrik Olofsson, sammankallande 
Isak Reisberg  
Beata Gustafsson  
Amanda Fjellström

VERKSAMHET

Ljuspunkt Sommar 2019

Ljuspunkt Sommar var planerat att genomföras 
den 14-16 juni 2019 på Husarö lägerplats. På 
grund av för få anmälningar var den tvungen 
att ställas in. Planeringen av Ljuspunkt Sommar 
2020 har påbörjats. 

Ljuspunkt Vinter 2020

Helgen 20-22 mars var det planerat att ca 100 

Verksamhetsberättelse
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deltagare skulle samlas på Stiftsgården i Rättvik 
för att delta på Ljuspunkt vinter. Årets tema var 
”Hållbarhet” och på schemat stod bland annat 
workshops med våra ideella ledare, Gnistorna. 
Lägret blev dock inställt på grund av Covid-19. 

Distriktsårsmöte

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifts högsta beslutande organ. På 
årsmötet bestämmer medlemmarna vad Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholm stift ska göra un-
der det kommande verksamhetsåret och vilka 
de vill ha som förtroendevalda. 

Distriktsårsmötet 2019 genomfördes i Söder-
ledskyrkan i Hökarängen den 13 april. Även 
detta år följdes det beslut som distriktsårsmö-
tet tog 2013, att om möjligt hålla årsmötet på 
en dag. Årsmötet samlade 71 ombud från 19 
lokalavdelningar.

DISKUSS

DISKUSS är en mötesplats för ungdomar och 
unga vuxna inom Stockholms stift, där deltaga-
re samlas för att prata om ett förbestämt ämne. 
Målet för verksamhetsåret var att DISKUSS 
skulle arrangeras en gång per termin. Våren 
2019 genomfördes en DISKUSS med tema “Vit-
ryssland”, där den grupp som deltog på Interna-
tionella utskottets resa till Vitryssland berättade 
om sina erfarenheter. En DISKUSS planerades 
även in i januari 2020, men fick ställas in på 
grund av lågt intresse. 

Husarö

På Husarö i Stockholms skärgård hyr Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift en lägerplats. 
På Husarö arrangerar vi friluftsläger för miniorer 
och juniorer samt för ungdomar. På lägerplatsen 
finns det badberg, egen brygga, lägerkök, sjuk-
stuga och friluftsutrustning. 

Vi hyr även ut lägerplatsen till scoutkårer, för-
samlingar och andra aktörer. Det är ett sätt för 
oss att ekonomiskt kunna ha kvar och investera 
i lägerplatsen. 

Den verksamhet som bedrivs ute på Husarö är 
något som organisationen är och bör vara stolta 
över. 

Uppbyggnad och rivning av Husarö lä-
gerplats

Under uppbyggnaden av Husarö lägerplats 
förberedde vi lägerplatsen för att kunna hålla 

årets läger och hyresgäster. Den ideella skaran 
som deltog lyckades med gott resultat och god 
hastighet göra det som var planerat för helgen. 
Sammanlagt deltog ca tio personer på Husarö 
Uppbyggnad. 

Under en helg i oktober stängde vi ned läger-
platsen för att skydda den från vinterns väder 
och vind. En liten skala volontärer plockade ner 
lägerplatsen med gott resultat. 

Husarö Minior och Junior

2019 genomfördes Husarö Junior den 24 juni-
10 juni under temat ”Husarö äventyret”. Det 
var 23 deltagare, 6-14 år gamla, men på grund 
av få anmälda miniorer valde vi att inte dela 
upp gruppen utan alla deltog tillsammans. På 
lägret satte barnen upp sina tält och byggde 
upp en egen lägerplats med hjälp av sina ledare. 
12 ledare från Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift var med i planering och genomförde 
lägret. 

Studiebesök på Husarö

I slutet på sommaren 2019 bjöds personal i 
församlingar in till ett studiebesök på Husarö 
lägerplats. Tillsammans med Stina Scott från 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts kansli 
och Sara Garpe som tidigare varit lägerpräst på 
Husarö Minior och Junior åkte sex församlings-
medarbetare från fyra församlingar med på stu-
diebesöket. Syftet var att visa upp lägerplatsen, 
inspirera till deltagande på våra läger och upp-
muntra fler att använda lägerplatsen för läger. 

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering arrangerades 
av Svenska Kyrkans Unga i Spånga-Kista  och 
gick av stapeln den 16 november 2019 i Är-
vingehallen. 25 lag deltog i denna spännande 
turnering. Kvällen inleddes i Kista kyrka med en 
mässa och sedan kunde spelet börja. Det hand-
lade inte bara om att vara bäst på volleyboll 
utan det delades också ut pris till bästa tema, 
laganda, spelare och hejarklack. Finalmatchen 
blev ett rafflande drama mellan Värmdö och 
Vaxholm, där Vaxholm vann årets turnering. 

Ledarutbildningarna Grogrund och Väx-
tpunkt

Under hösten 2019 fördes samtal med försam-
lingar och lokalavdelningar om de var intresse-
rade Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
egna ledarutbildning, Grogrund och Växtpunkt. 
Mycket lite intresse visades och därför togs ett 

Verksamhetsberättelse
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beslut att inte genomföra utbildningarna. Under 
vintern 2019/2020 påbörjades ett arbete med 
att se om konceptet kan förändras i framtiden. 

Pepparkakskrubban

Pepparkakskrubban riktar sig till lokalavdel-
ningarnas yngre barngrupper och går ut på att 
barngruppen bygger ett pepparkakshus utifrån 
olika teman. Årets tävling fokuserade på att 
bygga “sin hemkyrka” med pepparkakor och 
presentera detta med fotografier. Fyra fina bi-
drag skickades in från tre olika lokalavdelningar 
och församlingar. 

Barndagen

Barndagen är en dag ägnad till våra yngre med-
lemmar, där de får träffas och delta olika kreati-
va aktiviteter. Målet för barndagen under verk-
samhetsåret var att genomföra den en gång. 
Ingen barndag har genomförts verksamhetsåret 
2019/2020. 

Samlingen

Samlingen är till för registeransvarig, kontakt-
person och styrelser i våra lokalavdelningar. 
Under hösten 2019 erbjöds Samlingen den 1 
december men ställdes in på grund av för få 
anmälda. Under vårterminen 2020 har fokus 
varit på att utvärdera och arbeta fram ett nytt 
koncept för Samlingen, snarare än att bjuda in 
till en träff. 

SKUSS-kvällar

SKUSS-kvällarna (tidigare spontankvällar) är till 
för att medlemmar spontant och enkelt ska ha 
ett tillfälle att umgås och ha det roligt tillsam-
mans. Under detta verksamhetsår har det ge-
nomförts tre stycken SKUSS-kvällar med dessa 
teman; filmkväll, julpysselkväll och spelkväll. En 
fjärde SKUSS-kväll planerades med tema mo-
tionsskrivarkväll, men den blev inställd på grund 
Covid19. Alla aktiviteter genomfördes i Skolhu-
set på Adolf Fredriks kyrkogård. 

Lokalavdelningsordförandeträff

Lokalavdelningsordförandeträff (kallad för 
LO-samling) är en mötesplats, ledd av distrikts-
ordförande och vice distriktsordförande, för ord-
förande eller motsvarande i lokalavdelningar att 
träffas över församlingsgränserna för att utbyta 
tankar, idéer och erfarenheter samt låta sig 
inspireras och lära av varandra. En LO-samling 
planerades genomföras den 1 april men ställdes 
in på grund av för få anmälda. 

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. Må-
let för lunch med församlingsanställda var att 
genomföra lunchen en gång. Ingen lunch med 
församlingsanställda har genomförts verksam-
hetsåret 2019/2020 och planen är att göra om 
konceptet för nästa år. 

SKUSS Ungdomsmässa

Ett nytt arrangemang i SKUSS där ungdomar 
kan träffas och fira mässa tillsammans med 
möjlighet att fika och skapa kontakter efteråt. 
Ungdomsmässorna vill hjälpa unga ta klivet 
in i distriktets verksamhet. Målet med arrang-
emanget Ungdomsmässa var att genomföra 
mässan två gånger per termin. Det fördes 
diskussioner kring att hålla en ungdomsmässa 
tillsammans med Högalid lokalavdelning, något 
som inte av. SKUSS Ungdomsmässa har inte 
genomförts någon gång under verksamhetsåret 
2019/2020 men SKUSS har kontakt med lo-
kalavdelningar som är intresserade av att hålla i 
en ungdomsmässa till hösten 2020. 

Plats för unga ledare i Stockholms Stift, 
PULS

Under en helg hösten 2019 genomfördes PULS, 
en konferens som vänder sig till unga vuxna 
som har varit ledare i sin församling under en 
längre tid och kan ha svårt att hitta sin na-
turliga plats i ungdomsgruppen. Under helgen 
erbjöds olika workshops och föreläsningar på 
temat ledarskap. Huvudföreläsare var Sofia 
Karlsson och Bianca Kronlöf. Sammanlagt del-
tog 48 personer från 18 olika lokalavdelningar.  

Minska klimatpåverkan

På distriktsårsmötet 2019 inkom en motion om 
att inrätta ett nytt utskott som ska utvärdera 
distriktets miljöpåverkan. Motionens att-sats 
avslogs men årsmötet beslutade att genomföra 
en utredning kring hur arbetet för att minska 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts kli-
matpåverkan kan utvecklas. Utredningen har 
påbörjats under verksamhetsåret, men är inte 
klar. Arbetet med utredningen planeras fortsätta 
under följande verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse
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SAMVERKAN MED ANDRA 
ORGANISATIONER

Svenska kyrkan i Stockholms stift

De bidrag vi mottar från Stockholms stift har 
gjort att vår organisation kunnat bedriva verk-
samhet i den utsträckning som vi önskat. Ett 
treårigt avtal (2017-2019) finns även mellan 
organisationerna, där Stockholms stift exem-
pelvis tillhandahåller kontorsplatser till våra 
anställda konsulenter. Dessa stöd är oerhört 
viktiga för att vår verksamhet ska kunna möj-
liggöras. I utbyte så driver och samverkar vi 
på olika sätt i barn- och ungdomsverksamhet 
i stiftet. SKUSS anställda konsulenter 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. Under 2019 sa stiftsled-
ningen upp kontraktet för Skolhuset och samtal 
har påbörjats kring en ny verksamhetslokal. 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har en av-
talsförhandling med Stockholms stift pågått för 
att ta fram ett nytt samarbetsavtal. Represen-
tanter från Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift har varit ordförande och vice ordförande, 
representanter från Stockholms stift har varit 
Victor Backström och Irene Pierazzi från Stifts-
styrelsen och Annica Timmerman från stift-
skansliet. 

Sensus studieförbund region Stockholm 
- Gotland

Svenska Kyrkans Unga är medlemsorganisation 
hos Sensus studieförbund. Både lokalavdelning-
ar, distrikt och förbund har möjlighet att rap-
portera in verksamhet till dom för att få stöd i 
form av kunskap, personal eller pengar. Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift samarbetar 
med Sensus kring några av våra utbildningar, 
t.ex. barnets väska, ledarutbildningar, utbild-
ningar i barnrätt och valberedningsutbildningar.  

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till två eller 
flera ideella ledare eller anställda som gjort en 
berömvärd insats för ungdomar i Stockholms 
stift. Alla är välkomna att nominera kandidater 
till Ungdomsledarstipendiet. Pristagarna utsågs 
2020 av en stipendiekommitté bestående av 

biskop Andreas Holmberg, Kerstin Rossipal från 
stiftsstyrelsen, Elisabet Hillbratt från Stock-
holms stiftskansli samt vår konsulent Stina 
Scott. 

Kraftsamling

Den 18 september 2019 bjöds alla som arbetar 
med barn och unga i Stockholms stift på Frys-
huset för en dag med föreläsningar, inspiration 
och workshops. Matilda Hellgren från distrikts-
styrelsen fanns på plats och höll i morgonbö-
nen och Stina Scott från kansliet var med och 
arrangerade dagen. Kraftsamling arrangeras av 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift till-
sammans med Stockholms stiftskansli och Sen-
sus region Stockholm-Gotland. 

Att växa som… 

Tillsammans med Sensus region Stock-
holm-Gotland och Stockholms stift vill vi stötta 
unga ledare i deras ledarskap. Därför har vi 
under 2019  tillsammans genomfört fördjup-
ningskvällar för unga ledare utifrån tre teman; 
att växa som ledare; att växa som kristen; att 
växa som människa. Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stifta ansvarade för temat “Att växa 
som människa” som vår konsulent ledde genom 
en Stina Scott workshop om normkritik och 
fördomar. 

Barnkonvent

Under 2020 genomfördes ett inspirations- och 
fortbildningsdygn riktat till personal i försam-
ling som arbetar med barn under 12 år. Barn-
konventet är ett samarbete mellan Stockholms 
stiftskansli, Strängnäs stiftskansli och Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.  Vi deltog även 
som föreläsare genom vår konsulent Stina Scott 
som höll i ett pass om barns rätt till andlig ut-
veckling och barnkonventionen. 

Barnets väska

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram en utbild-
ning med ledarhandledning för barn och unga 
om barnkonsekvensanalys. Under 2019 påbör-
jades ett revideringsarbete av detta material 
där vi deltog genom vår konsulent Stina Scott. 

Fokus Barnrätt och barnets perspektiv

Fokus barnrätt och barnets perspektiv är en 
utbildning riktat mot personal i församling 
som har utvecklats i samarbete med Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift, Sensus stu-
dieförbund region Stockholm-Gotland samt 

Verksamhetsberättelse
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stiftskansliets Team 0-18. Utbildningen handlar 
om barns rätt i kyrkan, barnets perspektiv och 
barnkonsekvensanalys. Hösten 2019 hölls ut-
bildningen vid två tillfällen, där Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift representerades genom 
Stina Scott. 

Referensgrupp för konfirmand- och ung-
domsfrågor

Detta är en grupp som riktar sig till anställda 
som arbetar med dessa frågor i församlingarna. 
En träff har genomförts under våren 2020, våra 
konsulenter Stina Scott och Bettina Klinke har 
varit representant för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift i planeringsarbetet och under 
träffen.

På tal om dopet

Under 2018 bildades en projektgrupp på Stock-
holms stiftskansli med fokus på att lokalt stötta 
församlingars arbete kring dopet. Svenska Kyr-
kans Unga är en del i detta genom vår konsu-
lent Stina Scott som är en del av projektgrup-
pen. Under 2019 påbörjade två församlingar 
sin fördjupning om dopet inom ramen för detta 
projekt, Solna församling och Skärholmens för-
samling. Fokus har varit på att tillgängliggöra 
dopet, förenkla hur vi pratar om dopet samt 
bredda bilden av vem som blir döpt. 

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 orosanmälan 
till socialtjänsten, varningssignaler att vara vak-
sam på samt hur man kan arbeta förebyggande 
i dessa frågor. Utbildningen hölls för ledare till 
våra läger Ljuspunkt Vinter, Ljuspunkt Sommar 
och Husarö minior och -junior samt distrikts-
styrelsen under våren 2020. 

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. Stiftskansliets kontor 
kommer i framtiden att flyttas till församlings-
hemmets byggnad och kyrkobyggnaden ska bli 
någon form av mötesplats för församlingar och 
medlemmar i Svenska Kyrkan. 

Under våren 2019 gjorde Svenska Kyrkans Unga 

i Stockholms stift tillsammans med stiftskansli-
ets Team 0-18 en barnkonsekvensanalys på ett 
förlag om hur S:t Jacobs kyrka skulle kunna se 
ut. 

Under vintern 2020 skapades en ny projekt-
grupp på stiftskansliet för projektet S:t Jacob. 
I delprojektet som handlar om kyrkorummets 
utformning deltar vår konsulent Stina Scott 
som projektdeltagare.

Ny biskop i Stockholms stift 

I början av 2019 valdes en ny biskop i Stock-
holms stift,  Andreas Holmberg. Den 18 sep-
tember la biskop Eva ner staven (gick i pension) 
i en ceremoni i Storkyrkan, under ceremonin 
representerades Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift genom Linnea Ahdenkari och Daniel 
Kevesäter som delade ut nattvard. Efteråt tack-
ades Eva Brunne av i Storkyrkan och här deltog 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift genom 
bland annat ordförande Jessica som höll ett 
avskedstal. 

Andreas vigdes till biskop i Uppsala domkyrka 
den 22 september 2019, Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift var representerade av Jessica 
Regnér som deltog som insigniebärare och Ma-
deleine Friberg Ahlm, Elvira Donnerlid, Matilda 
Hellgren och Jonny Nehl Othzén delade ut 
nattvard. Jessica Regnér och Signe Wolf deltog 
även på den tillhörande lunchen i Ärkebiskops-
gården efter vigningen.  

Andreas välkomnades sedan som biskop i 
Stockholms stift den 29 september 2019, där 
deltog Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
genom Fredrik Olofsson och Madeleine Friberg 
Ahlm som bad förbön, gick i procession och 
delade ut nattvard.  

Uppdrag Global

Uppdrag Global är en heldag för Stockholms 
stifts alla konfirmander som träffas och tillsam-
mans samlar in pengar till Act Svenska kyrkans 
fasteaktion. Dagen uppmärksammar olika typer 
av globala- och rättvisefrågor. Uppdrag Global 
2020 skulle ha genomförts, med ca 800 delta-
gare, den 14 mars i Gustav Vasa Kyrka. Dagen 
blev dock inställd på grund av Covid-19. Ett 
arbete har påbörjats för att undersöka om da-
gen ska genomföras till hösten. Uppdrag Global 
är ett samarbete mellan Sensus region Stock-
holm-Gotland, Stockholms stift och Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift. Vår konsulent 
Stina Scott har representerat Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift i projektgruppen. Pla-
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nerat var även att volontärer från Svenska Kyrkans 
Unga skulle finnas på plats på dagen samt att 
Svenska Kyrkans Unga -Global Generation skulle 
finnas på plats med information och aktiviteter. 

Mässa för unga vuxna

Mässa för unga vuxna är sedan det startades upp 
för några år sen ett välkänt arrangemang. Mässan 
är öppen för alla, med ett särskild fokus på unga 
vuxna. Mässa för unga vuxna är ett samarbete 
mellan Adolf Fredriks församling, Stockholms stift 
och Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. 
Mässan har under verksamhetsåret 2019/2020 
genomförts sex gånger. 

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 29 Juli-3  
augusti 2019. Även i år var Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift drivande i arbetet kring Pride, 
tillsammans med Svenska Kyrkans Ungas norm-
grupp. Vi ordnade ungdomsvolontärer som var på 
plats på Öppna förskolan i Högalids församling, i 
PridePark och till Paradmässan i Kungsholms kyrka.

Kyrkorna på Pride består av bland annat Svenska 
kyrkan och Equmeniakyrkan under slogan ”Störst 
av allt är kärleken”. Ledamöter från distriktsstyrel-
sen var med i planeringsgruppen för kyrkans med-
verkan på Pride.

Utbildning för valberedningar

Vid två tillfällen under verksamhetsåret, i maj och 
i augusti, har vi erbjudit en utbildning för distrik-
tets och lokalavdelningars valberedningar. Båda 
dessa tillfällen har erbjudits i samarbete med Sen-
sus region Stockholm-Gotland. Tillfället i maj blev 
inställt på grund av för få anmälda och tillfället i 
augusti blev inställt på grund av sjukdom hos ut-
bildningsledaren.

Samarbete med andra religiösa ung-
domsorganisationer 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har ett nätverk 
etablerats mellan Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift, Sveriges Unga Katoliker i Stockholm, 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa region 
Stockholm samt Equmenia Stockholm. Nätver-
ket skapades när kulturförvaltningen föreslagit  
att förändra Region Stockholms (fd. landstinget) 
riktlinjer för det ekonomiska stöd som ges till di-
striktsorganisationer. Samarbetet har fokuserat på 
Region Stockholms organisationsstöd och relation 
till religiösa ungdomsorganisationer på distriktsni-
vå. Detta arbete har fortsatt under verksamhets-

året 2019/2020.

SKUSS REPRESENTATION 
I FÖRENINGAR OCH UT-

SKOTT

Stockholms stifts internationella utskott

Under året har SKUSS haft en adjungerad plats i 
Stockholms stiftsstyrelse internationella utskott 
där Signe Wolf varit SKUSS representant. Stiftets 
internationella utskottet diskuterar frågor som rör 
det internationella arbetet i Stockholms stift. 

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

Stockholms stifts Kyrkosångsförbund är en del 
av Sveriges Kyrkosångsförbund, en organisation 
inom Svenska kyrkan som har som huvuduppgift 
att stödja kyrkans körer, körsångare och körle-
dare. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
har en adjungerad plats i deras styrelse. Under 
2019/2020 har denna representant varit konsulent 
Stina Scott.

Fryshuskyrkan

Fryshuskyrkan arbetar med globala och sociala 
frågor på Fryshuset. Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift är en av flera samverkansparter och 
hjälper bland annat med att sprida information 
om dessa arrangemang.

RIKSARRANGEMANG

Riksårsmötet

Riksårsmötet gick av stapeln den 8-11 augusti 
2019 i Hallunda, Stockholms stift. Botkyrka lo-
kalavdelning och församling hjälpte till med vo-
lontärer och värdskap för riksårsmötet. 

Stockholms distrikt fick skicka 22 ombud och 4 
ersättare. Under årsmötet togs bland annat beslut 
om verksamhetsinriktning och nya ledamöter till 
förbundsstyrelsen valdes in. 

Representanter för Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift var:

Anna Ljungström-Armah, Beata Gustavsson, 
Beatris Ruthström, Esther Longo, Felicia Svensson, 
Nicole Eriksson, Noomi Agri Garpe, Nora Beck, 
Rebecca Regnér, Sara Fjäll Sving, Daniel Kevesäter, 
Daniela Marovic, Elvira Donnerlid, Jessica Regnér, 
Linnea Ahdenkari, Ludwig Andersson, Madeleine 
Friberg Ahlm, Matilda Hellgren, Signe Wolf och 
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Richard Sefyrin Lund.  

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. Sva-
ren delades sedan ut på kyrkomötet, för att visa 
vad barn och unga tycker om besluten som ska 
tas. Matilda Hellgren, Amanda Ahlgren, Elvira Don-
nerlid, Noomi Agri Garpe och Linnea Ahdenkari 
representerade Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift. 

Rikshelg

Under hösten arrangerades den årliga Rikshelgen 
på Rättviks stiftsgård. Det är en helg för förtro-
endevalda på distrikts- och förbundsnivå inom 
Svenska Kyrkans Unga. Tre personer från distrikts-
styrelsen deltog och under helgen var det bland 
annat workshops, mingel och gudstjänster som 
stod på schemat. Under helgen knöts det nya kon-
takter med distriktsstyrelser i andra distrikt och 
medlemmar från hela landet. 

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en mötesplats där 
alla vice- och ordföranden från distrikt från hela 
landet träffas och diskuterar gemensamma frågor 
och dela kunskaper med varandra. DO-samlingen 
arrangeras av förbundet och leds i första hand av 
förbundsordföranden. Under 2019 har två tillfäl-
len ägt rum, ingen från Stockholm har deltagit på 
dessa träffar under verksamhetsåret. 

MEDLEMSVÅRD 

Lokalavdelningsbesök 

Efter beslut från Distriktsårsmötet 2014 har alla 
lokalavdelningar en kontaktperson i distriktsstyrel-
sen. 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 30 mars 2020 har följande lo-
kalavdelningar under verksamhetsåret fått besök: 

Hej Sofia!, BEA von Enskede-Årsta, Farsta, Boo, 
Nacka, Högalid, Tyresö, Spånga-Kista, Sollentuna, 
Haninge, Huddinge, Skarpnäck, Saltsjöbaden (?), 
Västermalm, Fresta, Hammarby, Hägersten-Enade, 
Vantör, Sundbyberg, Vaxholm, Skärholmen.  
Kansliet har även besökt Hedvig Eleonora. 

INFORMATION

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla 
våra medlemmar som har en korrekt e-postadress 
inskriven på Medlemssidorna. Det läses av cirka 
35% av mottagarna. Vårt kansli skickar även ett 
nyhetsbrev tillsammans med Stockholms stifts 
Team 0-18 där vi sprider information om Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift, detta nyhetsbrev 
skickas till prenumeranter som främst är anställda 
och ideella inom Stockholms stift.

Sociala medier och statistik 

Att nå ut med information till barn och unga krä-
ver att informationen sprids på de digitala platser 
som medlemmarna är aktiva på. Det kommer 
hela tiden nya sociala medier och SKUSS försöker 
att kommunicera där medlemmarna finns. Under 
verksamhetsåret 2019/2020 har vi främst kom-
municerat via vår instagram-konto @skustock-
holm och vår Facebook-sida ”Svensa Kyrkans Unga 
i Stockholms stift”. 

I mars 2020 är det 1 112 personer som gillar 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift på Face-
book och 854 personer följer oss på instagram.

I genomsnitt brukar cirka 220 personer titta på 
våra Insta-storys och cirka 500 personer ser våra 
facebook-inlägg. 

Vi taggar alla våra Instagram-inlägg med #live-
tiskuss – något som har samlat över 1 900 inlägg 
från lokalavdelningar, ungdomsgrupper och med-
lemmar.

Följande bilder våra mest gillade under år 2019
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SAKREVISION SVENSKA KYRKANS UNGA 
I STOCKHOLM STIFT 

Vi som sakrevisorer har granskat styrelsens arbete mellan distriktsårsmötet 2019 och 2020. 
Vi ska granska om styrelsen följt årsmötets beslut, medlemmarnas vilja och följt organisatio-
nens styrdokument. Till vår hjälp har vi haft tillgång till styrelsens protokoll och handlingar. 
Även möjlighet till samtal och avstämning med ordförande och vice ordförande.  

Inledningsvis är det värt att nämna att vi finner protokoll och dokumentation - på det stora 
hela - är bra hanterat och att styrelsen följer sina egna riktlinjer när det kommer till transpa-
rens och insyn. Vi uppskattar att det publicerats vissa protokoll från utskotten dock finns inte 
all publicerade och vi uppmanar ett fortsatt arbete kring detta även dokuments namn som 
nerladdade filer behöver ses över. 

Vi har haft svårt att följa vissa beslut i synnerhet i arbetet kring policy dokumenten, men 
uppskattar att styrelsen själva säger på distriktsstyrelsemöte nummer 6 ”Vi behöver få lite 
mer struktur på våra protokoll…”

Vi saknar även underlaget för motion 2019:1 gällande miljöpåverkan. 

Vi anser att styrelsen har visat en god närvaro på möten och att protokollen redovisar en-
gagemang. Vi uppmuntrar att fortsätta att ha med en bön på styrelsemötena, för att vår tro 
ska genomsyra alla verksamhet.   

Dock finns det alltid möjlighet till förbättring och här presenterar vi några förslag till förbätt-
ring. Vi önskar tydlighet gällande kommunikation vid inställda eller förändradade aktiviteter, 
exempelvis MUV utan mässa och Diskuss utan anmälan som ställdes in för få anmälda. Vi 
ber styrelsen se över informationsspridningen för aktiviteter samt den långsiktiga aktivitets-
planeringen för att möta församlingars behov av framförhållning.

I förra årets revison står det ” Läget i verksamheten visar på en del sviktande engagemang 
från medlemsbasen – och på grund av bristande antal deltagare har en del arrangemang 
ställts in”. I år ser vi tedanser till liknande men förstår också att de senaste också har att 
göra med Covid-19. Vi anser att det dags för styrelsen att se över vilka verksamheter som 
medlemmarna uppskattat och revidera verksamheter med lågt deltagande.  Vi ber styrelsen 
att se över vilka ledamöter som har huvudansvar för de olika verksamheterna. 

Det är alltid mycket planering inför arrangemang även i sista stund. Vi skulle dock gärna se 
ökad och tydligare närvaro på egna event till exempel vid inskrivningen och mässan vid mid-
nattsvollybollen. 

På det hela taget är ser vi en styrelse som utför sitt uppdrag på ett bra sätt och vi föreslår 
årsmötet att bevilja dem ansvarsfrihet för verksamhetsperioden mellan årsmötet 2019 och 
2020. 

Förtroendevalda sakrevisorer 

Christian Olsmalm      Anders Marklund 
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ÅRSBOKSLUT 2019 

Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i 

Stockholms stift (802017-1875) avger 

härmed årsbokslut för år 2019. 
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Resultaträkning 
     

  kr Not 2019  2018  

     

Företagets intäkter       

Gåvor   129 990 256 156 

Bidrag   1 587 480 1 691 370 

Övriga rörelseintäkter   254 392 164 510 

Summa Företagets intäkter  2 1 971 862 2 112 036 

     

Företagets kostnader       

Lämnade bidrag               -28 678             -24 866 

Övriga externa kostnader  3 -874 492 -799 302 

Personalkostnader  4 -1 156 067 -1 093 114 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -19 800 0 

Summa Företagets kostnader   -2 079 037 -1 917 282 

     

     

Rörelseresultat   -107 175 194 754 

     

Finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter     -15 -3 

Summa finansiella poster   -15 -3 

     

Resultat efter finansiella poster   -107 190 194 751 

     

     

ÅRETS RESULTAT   -107 190 194 751 
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Balansräkning 
     

TILLGÅNGAR kr  Not 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  5 79 200 0 

Summa materiella anläggningstillgångar   79 200 0 

     

Summa anläggningstillgångar   79 200 0 

     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar    0 1 625 

Övriga fordringar    16 565 17 983 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     78 306 30 524 

Summa kortfristiga fordringar   94 871 50 132 

     
Kassa och bank  

 1 366 147 1 534 980 

     

Summa omsättningstillgångar   1 461 018 1 585 112 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   1 540 218 1 585 112 

 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

     
Eget kapital  6   

Eget kapital vid räkenskapsårets början   1 308 320 1 113 569 

Årets resultat     -107 190 194 751 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 201 130 1 308 320 

     

     
Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    120 597 78 826 

Skatteskulder   18 010 20 281 

Övriga skulder   39 416 36 312 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    7 161 065 141 373 

Summa kortfristiga skulder   339 088 276 792 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 540 218 1 585 112 
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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. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående 
år. 
 
Belopp    
Samtliga belopp är angivna i kronor om inget annat anges.    

   

      
Not 2  Intäktsfördelning      

    2019 2018 

Erhållna bidrag och gåvor      
Landstingsbidrag    487 480 491 371 

Stiftsanslag    560 000 660 000 

Stiftsanslag Konsulenter    540 000 540 000 

Stiftskollekter    129 990 256 155 

    1 717 470 1 947 526 

Övriga intäkter      
Deltagaravgifter    115 730 143 520 

Hyresintäkter     116 550  0 

Övrigt    22 112 20 990 

        254 392 164 510 

      

Summa erhållna bidrag, gåvor och övriga intäkter  1 971 862 2 112 036 

      
Not 3  Övriga externa kostnader      

    2019 2018 

Lokalhyra    43 000 28 000 

Renhållning    19 110 11 724 

Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier    76 525 174 742 

Resor    85 516 94 267 

Kost och logi    153 076 36 022 

Profilkläder och material    86 020 100 975 

Lägerkostnad    189 158 190 280 

Representation    30 420 24 412 

Kontorsmaterial    470 1 636 

Företagsförsäkring    2 708 0 

Föreningsmöten    18 692 37 680 

Föreningsavgifter    22 531 14 519 

Summa verksamhetskostnader    727 226 714 257 
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Fastighetsförsäkring, Husarö    14 058 14 891 

Övr. kostnader reparation underhåll    0 4 482 

Programvaror    15 500 12 502 

Ersättning till revisor    39 000 39 153 

Konsulthjälp PwC    0 5 500 

Övriga externa tjänster    76 190 5 646 

Bankkostnader    2 518 2 871 

Summa övrigt    147 266 85 045 

      

Totalt Övriga externa kostnader    874 492 799 302 
 
      
Not 4  Personalkostnader      

    2019 2018 

Löner    836 873 764 660 

Förmåner    5 484 24 156 

Sociala avgifter    269 633 247 538 

Pensionskostnader    34 548 41 770 

Särskild löneskatt    8 129 9 881 

Friskvård    1 400 3 530 

Övriga personalkostnader    0 1 579 

Personalkostnader    1 156 067 1 093 114 

      

Not 5  Anläggningstillgångar      
   Anskaffningsvärde Avskrivningstid 

  Inventarier, verktyg och installationer             99 000               5 år 

 

 

  



Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift  Org.nr 802017-1875 

6 
 

      

      

Not 6  Eget kapital       

        

Förändring av eget kapital     
Eget kapital 2018-01-01   Ändamåls- 

Fritt 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 

            

Eget kapital 2019-01-01   Ändamåls- 
Fritt eget kapital Summa  

      
bestämda 

medel 

      
Insatskapital 

Balanserat Redovisat Eget  

      resultat årsresultat kapital 

Belopp vid årets ingång   913 259 200 310 194 751 1 308 320 

Omföring av föregående års resultat   194 751 -194 751 0 

            

Årets resultat        -107 190 -107 190 

Utgående balans 2019-12-31   913 259 395 061 -107 190 1 201 130 

      
      

Not 7  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

       2019 2018 

Upplupna semesterlöner     110 382 85 797 

Upplupna sociala avgifter     34 682 26 958 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   16 000 28 618 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   161 064 141 373 

 
 
Not 8  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut    
    

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka föreningens 
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi kan i 
dagsläget inte fullt ut bedöma effekterna men föreningens finansiering av verksamheten 2020 är i 
stora delar säkerställd. 
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Styrelsen 
 
Styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (802017-1875) avger härmed årsbokslut för år 

2019. 

 

Stockholm den 2020-04-          

     

     
     

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

     
_________________________________ _________________________________ 
Richard Sefyrin Lund  Ida Oscarsson  
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Madeleine Friberg Ahlm  Daniela Marovic   
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Matilda Hellgren Patrik Anglebjer  
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Daniel Kevesäter Linnéa Ahdenkari  
     
     
     
     
     
     
Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-     
     
     
     
     
     
     
_________________________________ _________________________________ 
Maria Fränne  Gustav Ewerklou   
Auktoriserad revisor PwC    
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PROPOSITION 2020:1 VERKSAMHETSPLAN 2020-2021

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2020-2021 i sin helhet. 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 
VERKSAMHETSÅREN 

2020-2021

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

Mål 2020: 
Att slå förra årets medlemsrekord på 2 573 
medlemmar.

Att bilda minst två (2) nya lokalavdelningar

Mål 2021: 
Att fortsätta att växa som organisation och 
öka antalet medlemmar, vuxenmedlemmar och 
stödmedlemmar.

Att bilda minst en (1) ny lokalavdelning

Målgrupp: 
Alla.

Lokalavdelningsbesök
Under året vill vi genomföra lokalavdelnings-
besök inom distriktet i syfte att synas hos 
medlemmarna, stärka lokalavdelningarnas 
demokrati 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 distriktet/
distriktsstyrelsen. 

Mål 2020: 
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en (1) kontakt-
person från styrelsen.

Mål 2021: 
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en (1) kontakt-
person från styrelsen.

Målgrupp:
 Alla lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

Information inför kyrkovalet 2021
År 2021 kommer Svenska kyrkan återigen ha 
kyrkoval. Kyrkovalet är en demokratisk om-
röstning där beslutsfattare inom församlingen, 
stiftet och kyrkomötet väljs. Vi arbetar nära 
Svenska kyrkan och vill engagera fler ungdomar 
till att bli aktiva inom kyrkovalet 2021.

Mål 2020: 
Att sprida information om kyrkovalet och 
uppmuntra unga att engagera sig och bli aktiva 
i kyrkopolitik. 

Mål 2021: 
Att sprida information och uppmuntra unga att 
rösta. 

Målgrupp: 
Medlemmar 16+

Utbildning i demokrati för 
lokalavdelningar

Alla lokalavdelningar ska vara demokratiska och 
ha möjligheten att vara självstyrande. Därför 
har distriktsstyrelsen tagit fram ett material 
om demokrati som ska finnas lokalavdelningar 
tillhanda. Utbildningen är frivillig och finns för 
de lokalavdelningar som efterfrågar den. När 
utbildningen är genomförd får styrelsen be-
hålla materialet för att kunna använda det på 
hemmaplan som stöd och hjälp. Utbildningen 
innehåller allt ifrån hur Svenska Kyrkans Unga 
är uppbyggt till hur ett verksamhetsår kan se ut. 

Mål 2020: 
Att erbjuda lokalavdelningarna utbildningen.

Att se över materialet och uppdatera det vid 
behov.
 
Mål 2021:
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 Att erbjuda lokalavdelningarna utbildningen.

Målgrupp:
 Alla lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

Ledarutbildning för medlemmar
Styrelsen kommer att arbeta fram ett kom-
pendium som kan användas som ett stöd för 
ledarutbildningar i lokalavdelningar. Innehållet 
grundar sig i material från tidigare ledarutbild-
ningar och kommer innehålla t.ex. information, 
tips på övningar och stöd för hur en bra ledare 
agerar med konfirmander, ungdomar utanför 
kyrkan, andra ungdomsledare och personal 
inom Svenska kyrkan. Detta kompendium kom-
mer att finnas digitalt samt utskrivet på kans-
liet och kan skickas till lokalavdelningar som 
efterfrågar det. Distriktsstyrelsen kommer gärna 
på besök och stöttar i arbetet med utbildningen 
i lokalavdelningen.

Mål 2020: 
Att färdigställa konceptet och sammanställa ett 
kompendium.

Mål 2021:
Att erbjuda kompendiet till alla lokalavdelningar 
som efterfrågar det.

Samlingen
Under en heldag får våra medlemmar möjlighe-
ten att träffas och umgås. Tanken är att arrang-
era två samlingar under ett verksamhetsår som 
ska ha samma tema men att de två ska foku-
sera på en specifik del av temat. Medlemmar 
får möta varandra och dela kunskaper samt er-
farenheter, få möjligheten att växa som ledare 
och kristna i vår organisation. 

Mål 2020: 
Att arbeta fram ett koncept och material till 
Samlingen. 

Att se över möjligheterna att arrangera Sam-
lingen under hösten.

Mål 2021: 
Att medlemmar från minst 10 olika lokalavdel-
ningar är närvarande.

Målgrupp: 
Medlemmar som är 14+.

Lokalavdelningsordförandeträff
Lokalavdelningsordförandeträff är en mötes-
plats i samband med styrelseutbildning (STUB). 

Genom att träffas över lokalavdelningsgränser-
na för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter 
samt låta sig inspireras och lära av varandra. 
Med fokus på att inspirera och motivera till nya 
samarbeten i ledning av distriktsordförande och 
vice distriktsordförande, för ordförande eller 
motsvarande i lokalavdelningar. 

Mål 2020: 
Att minst fem (5) stycken lokalavdelningar är 
representerade. 

Mål 2021: 
Att minst tio (10) stycken lokalavdelningar är 
representerade. 

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

Föreningsträffar
Tillfälle där församlingsanställda bjuds in för att 
träffas och prata med kansliet och representan-
ter för SKUSS. Här ger vi de församlingsanställ-
da en bild av SKUSS och vår verksamhet och 
diskuterar hur anställda kan underlätta lokalav-
delningarnas arbete. 

Mål 2020: 
Att arrangera en (1) träff under verksamhets-
året. 

Mål 2021: 
Att arrangera en (1) träff under verksamhets-
året. 

Målgrupp:
 Anställda som arbetar med barn och unga i 
församlingar

VERKSAMHET

Styrelseutbildning (STUB)
STUB, Styrelseutbildning, är en dag för distrik-
tets alla lokalavdelningsstyrelser att träffas och 
tillsammans utbildas inom styrelse- och fören-
ingskunskap. Dagen kommer att ge våra styrel-
ser i distriktet möjligheten till att med hjälp av 
detaljerade kunskaper kunna utveckla samarbe-
ten och utbyta erfarenheter tillsammans med 
hjälp av distriktsstyrelsen.

Mål 2020: 
Att arbeta fram ett koncept och material. 
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Mål 2020: 
Att samla styrelser från minst fem (5) lokalav-
delningar

Målgrupp: 
Styrelsemedlemmar från distriktets alla lokalav-
delningar. 

Ljuspunkt
Ljuspunkt är ett läger för distriktets medlemmar 
att genom vår gemenskap och tro växa och 
utvecklas tillsammans. Lägret innehåller allt 
från olika workshops, föreläsningar och andak-
ter, som går i linje med årets utvalda tema. Med 
ideella medlemmar som drivkraft, ges en helg 
som resulterar i nya vänner, bredare kunskap 
och minnen för livet.

Mål 2020: 
Att arrangera två (2) Ljuspunkt varav ett (1) på 
sommaren och ett (1) på vintern. 

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

Mål 2021: 
Att arrangera två (2) Ljuspunkt varav ett (1) på 
sommaren och ett (1) 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 blivan-
de lokalavdelning. 

Mål 2020:
Att minst 2/3 av de aktiva lokalavdelningarna 
ska vara representerade. 

Att årsmötet ska utföras på ett demokratiskt 
sätt med kristna värderingar. 

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

Att årsmötet ska vara gratis för deltagare. 

Mål 2021:
Att minst 2/3 av de aktiva lokalavdelningarna 
ska vara representerade. 

Att årsmötet ska utföras på ett demokratiskt 
sätt med kristna värderingar. 

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 aktivi-
teter och andra roligheter. Det är en möjlighet 
för barnen och deras anhöriga att möta andra, 
utanför lokalavdelningsgränserna och uppleva 
allt vad SKUSS har att erbjuda. 

Mål 2020:
Att genomföra Barndagen minst en (1) gång per 
år. 

Mål 2021:
Att genomföra Barndagen minst en (1) gång per 
år. 

Målgrupp:
Barn i åldrarna 0-12 år

Husarö Uppbyggnad
Under Kristi Himmelsfärdshelgen förbereder vi 
lägerplatsen på Husarö inför årets säsong. Den 
ger en möjlighet att få en paus från vardagen 
för att samla på sig krafter tillsammans med 
andra medlemmar. Medlemmar är välkomna 
att följa med ut och rusta upp och förbereda 
lägerplatsen inför kommande säsong. 

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

Mål 2021: 
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt 
funktionsduglig för kommande säsong. 

Målgrupp: 
Ungdomar & unga vuxna.
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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 2020: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

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

Mål 2021: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

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

Målgrupp: 
Barn i åldrarna 6-9 år.

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

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

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

Mål 2021: 
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, exempelvis 

matsalstältet och borden; och placerar dessa 
i vinterskydd. Under helgen förbereder delta-
garna lägerplatsen inför nästa säsong. Den ger 
en möjlighet att få en paus från vardagen för 
att samla på sig krafter tillsammans med andra 
medlemmar.

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

Mål 2021: 
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och 
långsisktigt perspektiv.

Målgrupp: 
Ungdomar & unga vuxna.

Midnattsvolleybollturnering
Gemenskap, roligheter och samarbete är tre 
nyckelord för att vår årliga midnattvolleyboll-
turnering ska vara möjlig. Varje höst har alla lo-
kalavdelningar möjligheten att samlas och delta 
i vår kära midnattsvolleybollturnering. Förutom 
priset som årets vinnare av turneringen kan 
det finnas andra priser som exempelvis “bäs-
ta utklädnad”. Den lokalavdelning som vinner 
turneringen får även agera värdar påföljande 
år, alternativt “ge” sitt värdskap till en annan 
lokalavdelning som vill arrangera turneringen. 
En kväll för peppning och gemenskap. 

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

Att verka för att alla intresserade lokalavdel-
ningar får delta med minst ett (1) lag. 

Mål 2021: 
Att SKUSS understödjer förberedelserna och 
verkställandet av turneringen. 

Att verka för att alla intresserade lokalavdel-
ningar får delta med minst ett (1) lag. 

Målgrupp: 
Ungdomar & unga vuxna.

Tematisk tävling för barngrupper 
(SKUSS-skaparna)

En kreativ tävling som arrangeras för barn-
grupper. Temat för tävlingen varierar, men det 
bygger på att barngruppen ska utföra en kreativ 
aktivitet på hemmaplan som tävlingsbidrag 
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(liknande pepparkakskrubban). Priser delas ut till 
de vinnande bidragen som bestäms av distrikts-
styrelsen. 

Mål 2020:
Att genomföra den tematiska tävlingen för 
barngrupper.

Att arrangera tävlingen en (1) gång.

Mål 2021:
Att arrangera tävlingen två (2) gånger.

Att minst fyra (4) barngrupper från olika lo-
kalavdelningar/församlingar deltar i tävlingen.

Målgrupp: 
Barn i åldrarna 6-13 år.

SKUSS-kvällar
Några gånger per termin samlas vi 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 2020: 
Att arrangera SKUSS-kvällar minst två (2) gång-
er per termin. 

Mål 2021: 
Att arrangera SKUSS-kvällar minst två (2) gång-
er per termin. 

Målgrupp: 
Ungdomar och unga vuxna.

SKUSS Ungdomsmässa
En mässa skapad av ungdomar för ungdomar. 
Det är ett arrangemang för ungdomar att träf-
fas och fira mässa tillsammans med möjlighet 
att fika och skapa kontakter efteråt. Ungdoms-
mässorna vill hjälpa unga ta klivet in i distriktets 
verksamhet.

Mål 2020: 
Att arrangera SKUSS Ungdomsmässa tre (3) 
gånger per år. 

Mål 2020: 
Att arrangera SKUSS Ungdomsmässa tre (3) 
gånger per år, varav en är en större festmässa.

Målgrupp: 
Ungdomar.

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

Hemsidan 
På skuss.se kan du läsa uppdaterad information 
om oss i SKUSS. Distriktsstyrelsen och kansliet 
kommer att under året fortsätta låta hemsidan 
vara en del av vår närvaro på internet. Där ska 
det vara lätt att hitta kontaktinformation och 
ta reda på information om SKUSS verksamheter 
och arbete. 

Sociala medier
SKUSS är ständigt aktiva på sociala medier 
framförallt Facebook och Instagram, Facebook 
används främst som ett hjälpmedel för att 
sprida information, medan Instagram är för att 
dokumentera under arrangemang, men främst 
som ett portfolio över hur vår organisation ser 
ut. 

Nyhetsbrevet/informationsutskick
Att skicka nyhetsbrev via mejl till alla med-
lemmar med en registrerad e-postadress på 
medlemssidorna, informera om vad som händer 
i SKUSS samt göra större utskick till lokalavdel-
ningarna. 

Informationsspridning om 
lokalavdelningars 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 för-
troendevalda och syftet är att den arvoderade 
tiden ska läggas på möten med personal och 
Stockholms stift, som ofta måste ske dagtid. 
Detta gör vi för att ge alla samma möjlighet att 
ta på sig detta ansvar. 

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

Distriktsordförandesamlingar
Denna samling är en mötesplats för samtliga 
distriktsordförandepar. Den finns för att kunna 
diskutera allt möjligt som händer i distrikten 
och delge varandra hur de startat nya verksam-
heter, löst problem, eller bara andra intressanta 
kunskaper. Distriktsordförandesamlingen är ett 
bra tillfälle att knyta nya kontakter över di-
striktsgränserna och öppna upp för samarbeten. 
Förbundet är arrangör för distriktsordförande-
samlingen som vanligtvis sker två (2) tillfällen 

per år. 

Mål 2020: 
Att distriktsordförandeparet deltar på någon av 
förbundets distriktsordförandesamlingar. 

Mål 2021: 
Att distriktsordförandeparet deltar på någon av 

förbundets distriktsordförandesamlingar. 

Riksårsmöte (RÅM)
Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta 
beslutande organ. Där samlas valda ombud från 
alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet 
och budget för det kommande året. Stockholms 
ombud väljs på DÅM och åker som represen-

tanter för Stockholm. 

Mål 2020: 
Att skicka alla Stockholms ombud. 

Att möjliggöra en gemensam resa. 

Att anordna en förträff för Stockholms repre-
sentanter. 

Mål 2021: 
Att skicka alla Stockholms ombud. 

Att möjliggöra en gemensam resa. 

Att anordna en förträff för Stockholms repre-
sentanter. 

Målgrupp: 
Alla medlemmar.

De ungas kyrkomöte (DUK)

De Ungas Kyrkomöte, DUK, är ett sätt för 
barn och ungdomar att berätta sina åsikter 
för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, 
kyrkomötet, om motioner som kyrkomötet ska 
besluta om. Ombuden från distriktet väljs på 
DÅM.

Mål 2020: 
Att skicka alla Stockholms ombud.

Att möjliggöra en gemensam resa. 

Att göra det möjligt för, och uppmuntra yngre 
medlemmar att delta. 

Mål 2021: 
Att skicka alla Stockholms ombud.

Att möjliggöra en gemensam resa. 

Att göra det möjligt för, och uppmuntra yngre 

medlemmar att delta. 

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 ung-
domsorganisation. 

Vi vill ge en särskild plats för barn och unga att 
synas och höras i Svenska kyrkan. Vi håller kon-
tinuerlig kontakt med Stockholms stift för att 
få insyn i deras barn- och 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 teolo-
gisk kunskap, föreläsare, lokaler och ekonomiska 
bidrag till personal och verksamhet. 
Vi samarbetar även med Stockholms stift kring 
det internationella arbetet och har en adjung-
erad plats i stiftsstyrelsens internationella 
utskott.  
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Mål 2020: 
Att ha en fortsatt god relation till Stockholms stift 
för att påverka deras arbete och göra goda samar-
beten. 
Att utse en person till stiftsstyrelsens internatio-
nella utskott.

Mål 2021: 
Att ha en fortsatt god relation till Stockholms stift 
för att påverka deras arbete och göra goda samar-
beten.

Att utse en person till stiftsstyrelsens internatio-
nella utskott. 

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

Mål 2020: 
Att utveckla våra relationer med Sensus studieför-
bund. 

Att tillsammans med Sensus genomföra en utbild-

ning för valberedningar. 

Mål 2021: 
Att utveckla våra relationer med Sensus studieför-

bund.

Ledarfördjupningskvällar - “Att växa som…”
”Att växa som…” är en ledarutbildning som SKUSS 
gör tillsammans med Stockholms stiftskansli och 
Sensus studieförbund. Kvällarna är separata tillfäl-
len som var för sig ger en fördjupning på temat att 

växa som ledare, kristen och människa.

Mål 2020: 
Att arrangera ledarutbildningen.

Att erbjuda tre (3) träffar under våren.

Att erbjuda tre (3) träffar under hösten.

Målgrupp: 
Ungdomar som varit ledare i kyrkan ett par år.

Sigtuna folkhögskola 
Sedan 2012 har SKUSS samarbetat med Sigtuna 

folkhögskola. I arbetet får vi tillgång till kunskaper 
och utbildare som redan finns på folkhögskolan, 
i samband med att vi har samverkanskurser hos 

dem. 

Mål 2020: 
Att ha en fortsatt god relation med Sigtuna folk-

högskola. 

Mål 2021:
Att ha en fortsatt god relation med Sigtuna folk-

högskola. 

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

Mål 2020:
Att under året förvalta och öppna upp för nya 
diskussioner med andra distrikt angående möjliga 
samarbeten. 

Mål 2021:
Att under året fortsätta att förvalta och öppna 
upp för nya diskussioner med andra distrikt angå-
ende möjliga samarbeten. 

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

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

Mål 2020:
Att delta aktivt i planering och genomförande. 

Att i samband med mässorna erbjuda fika.

Mål 2021:
Att delta aktivt i planering och genomförande. 

Att i samband med mässorna erbjuda fika.

Målgrupp:



PR
O

PO
SI

TI
O

N
ER

34
Proposition 2020:1 Verksamhetsplan 2020-2021

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 ACT Sven-
ska Kyrkan.

Mål 2020: 
Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag 
Global.

Mål 2021:
 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 arrangerat verksamhet under Prideveckan. 
Vi anser att SKUSS ska sträva efter att vara en 
jämlik organisation som står för acceptans och 
mångfald och därför väljer vi att engagera oss i 
arbetet med Pride i Stockholm. 

Mål 2020:
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.

Att se över möjligheten att arrangera en 
barndag i samband med Prides öppna förskolan

Mål 2021:
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 2020:2 BUDGET 2020-2021

Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Kansli och styrelse

Kanslipersonal
Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

Demokrati och utbildning

Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Samlingen
Ledarutbildning

Friluftsliv

Husarö Minior/Junior
Husarö förvaltning 

Läger och mindre 
verksamhet

Ljuspunkt vinter
Ljuspunkt sommar
Mindre verksamhet*
Potten

Resultat:

* Utbildning i demokrati
Samlingen
Barndagen
Tematisk tävling för barngrupper
SKUSSkvällar
Lokalavdelningsordförandeträff
Mässa för Unga Vuxna
Föreningsträffar

1 162 000
0

560 000
0
0
0

0
0
0
0

30 000
80 000

65 000
5 000

0
0

1 902 000

0
41 000

1 126 000
14 000

175 000
36 000

22 000
51 000
3 000
2000

58 000
158 000

196 000
39 000
13 000
20 000

1 954 000

1 162 000
-41 000

-566 000
-14 000

-175 000
-36 000

-22 000
-51 000
-3 000
-2000

-28 000
-78 000

-131 000
-34 000
-13 000
-20 000

-
52 000        

Budget 2020

Intäkter Kostnader Summa
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PROPOSITION 2020:2 BUDGET 2020-2021

Budget 2021

1 162 000
0

560 000
0
0
0

0
0
0
0

30 000
80 000

65 000
8 000

0
0

1 905 000

0
41 000

1 137 000
14 000

175 000
36 000

20 000
51 000

7 500
2000

58 000
152 000

196 000
54 000
13 000
20 000

1 976 500

1 162 000
-41 000

-577 000
-14 000

-175 000
-36 000

-20 000
-51 000

-7 500
-2000

-28 000
-72 000

-131 000
-46 000
-13 000
-20 000

-71 500

Intäkter Kostnader Summa

Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Kansli och styrelse

Kanslipersonal
Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

Demokrati och utbildning

Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Samlingen
Ledarutbildning

Friluftsliv

Husarö Minior/Junior
Husarö förvaltning 

Läger och mindre 
verksamhet

Ljuspunkt vinter
Ljuspunkt sommar
Mindre verksamhet*
Potten

Resultat:

* Utbildning i demokrati
Samlingen
Barndagen
Tematisk tävling för barngrupper
SKUSSkvällar
Lokalavdelningsordförandeträff
Mässa för Unga Vuxna
Föreningsträffar
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Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att anta budget för 2020 i sin helhet.
att anta preliminär budget för 2021 i sin helhet. 
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Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att anta budget för 2020 i sin helhet.
att anta preliminär budget för 2021 i sin helhet. 

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 2020 är det 2019 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 2020 finns det budgeterat för deltagar- 
kostnader samt gemensam resa, eftersom 
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
Lägerverksamhet på våren för åldern 15+.

Demokrati
Utbildning i demokrati för lokalavdelningar 
samt Samlingen, mötesplats för nyckelpersoner 
i lokalavdelningarna.

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.

BUDGETKOMMENTARER
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PROPOSITION 2020:3 STADGEÄNDRING

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att i §6 ändra meningen ”Distriktsstyrelsens ordförande, vice ordförande och  
 sekreterare väljs på ett år” till “Distriktsstyrelsens ordförande, och vice ord- 
 förande väljs på ett (1) år”.

att i §6 lägga till (däribland verksamhetsplan och budget) efter ”Behandling av  
 propositioner”

att i §6 ta bort meningen ”Fastställande av preliminär verksamhetsplan och      

 budget för kommande verksamhetsår.”
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§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 Svens-
ka Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta 
beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur 
lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmö-
te. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisa-
tion består av lokalavdelningarna i respektive 
stift. Distriktets högsta beslutande organ är 
distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. 
Riksförbundets högsta beslutande organ är 
Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

§3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av 
förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig
och får gärna innehålla ett yttrande från di-
striktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande 
kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I 
Svenska Kyrkans Unga finns tre former av med-
lemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmed-
lem. 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 Svens-
ka Kyrkans Unga är den under 30 år som genom 
en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé 
och syfte. Endast medlem har rösträtt i organi-
sationens 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 (2) för de 
första 25 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 rapportera-
de 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 nå-
gon röstberättigad så begär skall sluten omröst-
ning ske vid personval.

Personval förrättas i en omröstning för respekti-
ve val av ledamöter på två (2) år, ledamöter på 
ett (1) år samt ledamöter i valberedningen. Vid 
lika röstetal i personval avgör lotten.

§6 ÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är årsmö-
tet, som skall hållas före april månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds av distriktssty-
relsen minst två (2) 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 för-
slag till distriktsstyrelsen senast tre (3) 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 (3) veckor före årsmötet. Om års-
mötet infaller före 22 mars skall motionen vara 
styrelsen tillhanda senast den 2 mars. Distrikts-
styrelsens ordförande, och vice ordförande väljs 
på ett (1) år. Fyra (4) ledamöter väljs på två (2) 
år och fyra (4) väljs på ett (1) år. Vice ordföran-
de väljs bland ledamöterna. 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

– Justering av röstlängd.
– Fråga om mötets behöriga utlysande.
– Val av presidium för årsmötet.
– Val av justering.
– Fastställande av sammanträdesordning.
– Fastställande av föredragningslista.
– Verksamhetsberättelse.
– Revisionsberättelser.
– Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
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– Behandling av propositioner (däribland verksam-
hetsplan & budget).
– Behandling av motioner.
– Val av distriktsordförande. 
– Val av fyra (4) ordinarie ledamöter för två (2) år.
– Val av fyra (4) ordinarie ledamöter för ett (1) år.
– Val av vice ordförande.
– Val av två (2) räkenskapsrevisorer jämte supple-
ant 
– Val av två (2) sakrevisorer jämte suppleanter.
– Val av ombud till Riksårsmöte.
– Val av ordförande i valberedningen.
– Val av högst fyra (4) ledamöter i valberedningen.

§7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen 
som består av ordförande och tolv (12) ordinarie 
ledamöter. Distriktsstyrelsen utser inom eller utom 
sig firmatecknare. Distriktsstyrelsen sammankallas 
av distriktsordföranden eller på dennes uppdrag.
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst sju 
(7) 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 arbe-
tet. 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 (2) till 3 
(3) ledamöter utöver distriktsordförande. Distrikt-
sordförande är sammankallande. Utskottet kan 
även av styrelsen delges ytterligare ansvarsom-
råden.

§10 FÖRVALTNING
Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksamhetsår 
utgör perioden årsmöte till årsmöte.
Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till 
revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet.
Revisionsberättelser överlämnas till distriktssty-
relsen senast två (2) veckor före årsmötet. Med-
lem äger rätt att på kansli eller annan liknande 
plats där organisationen har sitt säte ta
del av upprättad eller inkommen handling.

§11 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så 
beslutar, när minst 1/4 av de anslutna lokalavdel-
ningarna 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. Motio-
ner till extra årsmöte skall vara årsmötet tillhanda 
två (2) veckor före extra årsmötet.

§11 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna fordrar enkel majoritet vid 
två (2) på varandra följande årsmöten, eller 3/4
av antalet avgivna röster vid ett (1) ordinarie 
årsmöte.

§12 UPPLÖSNING
Upplösning av distriktsorganisationen kan endast 
ske om beslut fattas med enkel majoritet vid 
två (2) 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.
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DÅM-QUIZET

Har du läst årsmöteshandlingarna riktigt noggrant? Om inte så är det dags 
nu! Var med och tävla om att vinna fina SKUSS-priser. Vi drar 10 vinnare 
(bland de som svarat flest rätt) som får sitt pris skickat hem till sig. 

För att komma till DÅM-QUIZET, gå in här: https://skuss.se/dåm_quiz
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MOTION 2020:1

Motion om fotbollscup

Nattvolleyn är en väldigt uppskattad aktivitet. Det har vi i Skarpnäck-SKB upplevt som 
lag, hejarklack och arrangör under de senaste åren. Vi som lokalavdelning vill gärna att 
DS samlar lokalavdelningarna till fler aktiviteter i sport anda under året, förutom en av 
höstens höjdpunkter nattvolleyn. Vi som lokalavdelning ställer gärna upp som medar-
rangör. 

Skarpnäck-SKB föreslår årsmötet besluta

att ge i updrag åt distriktsstyrelsen att anordna en fotbollscup

att  fotbollscupen hålls utomhus på sommaren 

att alla lokalavdelningar i distriktet bjuds in att delta med ett eget lag i fot 
 bollscu pen

att  undersöka möjligheterna att göra fotbollscupen till ett årligt event, precis  
 som nattvolley blivit. 

Svenska Kyrkans Unga Skarpnäck-SKB, mars 2020
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MOTIONSSVAR 2020:1 
DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR:

Distriktsstyrelsen tycker det är roligt att det finns intresse för fler mötesplatser och 
arrangemang inom SKUSS och ställer sig positiva till motionen. Midnattsvolleyn har 
varit ett populärt arrangemang där många av våra medlemmar kan träffas och ett 
arrangemang där vi fått besöka olika lokalavdelningar. 

För att en fotbollsturnering ska fungera på liknande sätt som midnattsvolleyn och 
väcka lika stort engagemang hos våra lokalavdelningar ser distriktsstyrelsen att det 
är viktigt att turneringen anordnas tillsammans med en eller flera lokalavdelningar. 
Exempelvis att den lokalavdelning som vinner turneringen ansvarar för att anord-
na nästa års turnering eller ser till att någon annan lokalavdelning får ansvaret att 
anordna nästa års turnering.  

Därför anser styrelsen att första gången turneringen anordnas ska det vara på di-
striktsstyrelsens uppdrag men att målet är att turneringen ska bli en årlig aktivitet 
där lokalavdelningar får ett större ansvar i att anordna turneringen och där styrelsen 
har en stödjande och stöttande roll. 

Att turneringen genomförs utomhus och under sommarhalvåret ser styrelsen som 
positivt och även att det passar bra eftersom midnattsvolleyn är under hösten. Däre-
mot så tror distriktsstyrelsen att det kan vara bra att inte fatta beslut om tidpunkten 
då det är bättre om distriktsstyrelsen har mer flexibilitet i att flytta turneringen vid 
rekommendationer om större folksamlingar eller andra omständigheter som kan 
uppstå. 

Distriktsstyrelsen yrkar bifall för

att  ge i uppdrag åt distriktsstyrelsen att anordna en fotbollscup.

att  alla lokalavdelningar i distriktet bjuds in att delta med ett eget lag i   
 fotbollscupen.

att  undersöka möjligheterna att göra fotbollscupen till ett årligt event,   
 precis som nattvolley blivit.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag har beslutats genom omröstning med enkel majoritet och är inte enhälligt.

En presentation av valberedningens förslag till ledamöter för distriktsstyrelsen samt distriktsordfö-
rande finns att läsa på sida 42-43.

Årsmötespresidium
Presidieordförande Emil Cedersjö   Sollentuna 
Presidieordförande Rebecca Regner   Vallentuna 
Presidiesekreterare Julia Hammarström  Tyresö  
Presidiesekreterare Rebecca Lundberg  Huddinge - The Holy Gang  

Distriktsstyrelse
Distriktsordförande Signe Wolf   Vantör  

Ledamot 2 år  Anton Nyman   Sollentuna 
Ledamot 2 år  Klara Gäfvert   Sankt Mikael 
Ledamot 2 år  Linnea Ahdenkari  Högalid 
Ledamot 2 år  Liv af Donner   Nacka 

Ledamot 1 år  Alexander Broberg Olsson Sollentuna 
Ledamot 1 år  Amanda Ahlgren  Sankt Mikael 
Ledamot 1 år  Daniela Marovic   Skarpnäck - SKB 
Ledamot 1 år  Ida Oscarsson   Västermalm 

Vice ordförande  Liv af Donner   Nacka       
    
 
Kvarsittande  Daniel Kevesäter  Brännkyrka
   Ludwig Andersson  Haninge
   Madeleine Friberg Ahlm  Vantör    
   Matilda Hellgren  Saltsjöbaden

Revisorer
Räkenskapsrevisor Maria Fränne   PWC 
Räkenskapsrevisor Vakant 
Räkenskapssuppleant Hannes Brinklert  Täby   
Räkenskapssuppleant  Vakant 

Sakrevisor (sammankallande) Christian Olsmalm Saltsjöbaden   
Sakrevisor   Joel Bengtsson Redner Tyresö  
Suppleant sakrevisor  Martin Braxell  Saltsjöbaden
Suppleant sakrevisor  Vakant
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Ombud till Riksårsmötet
Anna Ljungström Farsta
Matilda Hellgren Saltsjöbaden
Nicole Oddbratt  Sundbyberg
Noomi Garpe  Hej Sofia!  
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 24 ombudsplatser)

Ersättare till Riksårsmötet
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 7 ersättningsplatser)

Ombud till De Ungas Kyrkomöte
Nicole Oddbratt  Sundbyberg
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 5 platser + 1 ansvarig ledare)
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PRESENTATION AV FÖRESLAGEN DISTRIKTSSTYRELSE

Signe Wolf, 25 år från Vantör
Föreslagen som ordförande
Signe Wolf har en gedigen erfarenhet av SKUSS efter att ha varit verksam i distriktsstyrel-
sen som ledamot, sekreterare, kassör och de senaste två åren som vice ordförande. Hon 
besitter en inlyssnande ledarstil och goda kunskaper i hur organisationen fungerar. Från 
distriktsstyrelsen och valberedningen har hon ett stort förtroende och framstår därför som 
en naturlig ledare för framtiden.

Alexander Broberg Olsson, 22 år från Sollentuna
Föreslagen som ledamot ett år
Alexander Broberg Olsson har varit aktiv i Sollentuna församling och lokalavdelning där 
han varit konfirmandledare och även haft ett huvudledaransvar. Alexander tar med sig 
glädje, entusiasm och många nya idéer till distriktsstyrelsen. Med ny energi och nya tankar 
kommer han att kunna hjälpa distriktet att utvecklas framöver. 

Daniela Marovic, 23 år från Skarpnäck
Föreslagen som ledamot ett år
Daniela Marovic har suttit i distriktsstyrelsen de senaste två åren och har haft en aktiv roll 
i verksamhetsutskottet. I utskottet har hon ansvarat för flera aktiviteter som genomförts 
med goda resultat. Daniela har ett driv och ett stort intresse för organisationen och vill 
driva den framåt tillsammans med lokalavdelningarna. 

Amanda Ahlgren, 18 år från Sankt Mikael
Föreslagen som ledamot ett år
Amanda Ahlgren har suttit i distriktsstyrelsen i två år och har under den tiden växt och 
utvecklats mycket. Amanda är en viktig del av styrelsens arbete och hennes styrkor syns 
särskilt när hon gör lokalavdelningsbesök eller när hon arbetar i verksamhetsutskottet där 
hon tagit stort ansvar för bland annat Ljuspunkt. Amanda har även ekonomisk kompetens 
som kommer att bli viktig för styrelsen framöver.

Ida Oscarsson, 25 år från Farsta
Föreslagen som ledamot ett år
Ida Oscarsson har under lång tid varit en bärande del av Farstas lokalavdelning. Sedan ett 
år tillbaka har hon varit del av distriktsstyrelsen där hon varit sammankallande i verksam-
hetsutskottet, ett ansvar som hon axlat med stort mod och en vilja att vara en god ledare. 
Ida har en god förmåga att strukturera det stora arbete som verksamhetsutskottet gör och 
leder med glädje och engagemang.

Anton Nyman, 22 år från Sollentuna
Föreslagen som ledamot två år
Anton Nyman har varit en eldsjäl i sin lokalavdelning i Sollentuna varifrån han har goda 
vitsord från både församlingsanställda och andra aktiva. Från Sollentuna tar han med sig 
erfarenhet av styrelsearbete där han bland annat suttit som vice ordförande. Antons orga-
nisatoriska förmåga i kombination med ett stort engagemang för SKU kommer att vara ett 
gott tillskott till distriktsstyrelsens arbete.

Klara Gäfvert, 19 år från Sankt Mikael
Föreslagen som ledamot två år
Klara Gäfvert har i sin lokalavdelning varit aktiv som konfirmandledare, suttit i styrelsen 
och är sedan två år tillbaka registeransvarig. Klara har varit med på många SKUSS-arrang-
emang och ser fram emot att få vara med och skapa bra aktiviteter och på så sätt lära 
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känna medlemmar från hela Stockholm. Klara kommer med sitt engagemang och intresse 
för att vara ledare bli en viktig resurs för distriktsstyrelsen.

Linnea Ahdenkari, 17 år från Högalid
Föreslagen som ledamot två år
Linnea Ahdenkari har varit en god tillgång under de första året hon varit med i distriktssty-
relsen. Under året som gått har hon fått utrymme att växa in i den roll i styrelsen som hon 
trivs väldigt bra med. Linnea har haft ett stort engagemang i lokalavdelningarna och hon 
har gjort många besök under sitt första år. Hon har varit en stor tillgång i organisationen 
och hennes  driv och energi behövs i distriktsstyrelsen.  

Liv af Donner, 20 år från Nacka
Föreslagen som ledamot två år samt vice ordförande
Liv af Donner har under en tid varit en oerhört viktig del av SKU Nacka där hon både suttit 
i styrelsen och varit anställd i församlingen. Genom sitt församlingsarbete har hon varit ett 
stöd för lokalavdelningen och arbetat med både barn och unga. Församlingsanställda be-
skriver Liv som en ordentlig och stabil person och vi ser att hon har goda ledaregenskaper 
samt ett stor vilja att lära sig mer om SKU, vara en god ledare och hjälpa organisationen 
att växa framåt. Valberedningen ser därför att Liv tillsammans med Signe kommer att bli 
en god ledare för distriktsstyrelsen framöver.



www.skuss.se
info@skuss.se

08 22 39 37

Tagg för Distriktsårsmötet: #skussdåm #dåm20
Facebook: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Twitter: @SKUSS
Instagram: @skustockholm


