
KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE FÖR 
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT

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.

Varmt välkomna till Sollentuna den 18 april på Distriktsårsmöte!

Vi träffas i Edsbergskyrkan (pendletåg till Sollentuna, sedan buss till Edsbergs centrum) för att tillsammans diskutera 
och besluta kring vad som ska hända i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift under 2020 och framåt. Varje god-
känd lokalavdelning får skicka minst två ombud. En preliminär ombudslista har skickats ut till alla kontaktpersoner i 
lokalavdelningen, här framgår det hur många ombud varje lokalavdelning preliminärt får skicka till distriktårsmötet. 
Ombudslistan finns även att läsa på vår hemsida. 

Anmälan
Anmälan sker via Medlemssidorna, medlem.svenskakyrkansunga.org. Sista anmälningsdag är den 3 april.

Kostnad
Distriktsårsmötet är gratis att delta på, eftersom vi vill göra det möjligt för alla lokalavdelningar att delta.
 
Har du fått förhinder? Du har möjlighet att avanmäla dig kostnadsfritt fram till den 3 april. Om du är anmäld men 
inte dyker upp, eller avanmäler dig efter sista anmälningsdag, är avgiften 500 kronor (gäller ej om du har sjukintyg).

Propositioner 
Propositionerna som distriktsstyrelsen tillsammans har lagt fram som ett förslag finns att läsa på vår hemsida.
Läs igenom dem, både själv och tillsammans med din lokalavdelning, för att bilda en uppfattning om dessa frågor.

Motioner
Har du som medlem eller ni som lokalavdelning något förslag på förändringar, något som ni vill genomföra eller som 
saknas? Skriv in en motion eller flera! Här kan du läsa mer om hur du skriver en motion. Vi behöver ha motionen hos 
oss senast den 28 mars. Skicka den till 
motion@skuss.se eller Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, c/o Stockholms stift, Box 16306, 103 25 Stockholm.

Frågor?
Kontakta oss på:
Telefon: 08 – 22 39 37
E-post: info@skuss.se

Välkomna!

Distriktsstyrelsen
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

https://skuss.se/wp-content/uploads/2019/09/Prelimina%CC%88r-ombudsfo%CC%88rdelning-2020.pdf
https://medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=27163
https://skuss.se/arrangemang/dam-2020/
https://skuss.se/ombudsfordelning
mailto:motion%40skuss.se?subject=

