
	
RIKTLINJER GÄLLANDE DELTAGARAVGIFTER  

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT 
 

FÖR DIG SOM DELTAR PÅ ETT AV SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFTS 
ARRANGEMANG 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) subventionerar de flesta arrangemang för 
sina medlemmar. Detta dokument berör de arrangemang som kräver en anmälan av 
deltagaren, det gäller våra större arrangemang såsom läger och andra aktiviteter som lockar 
många deltagare. 

Om deltagaren inte dyker upp på det arrangemang som den är anmäld till, utan att ha 
avanmält sig innan sista anmälningsdag, tas en no-show avgift för att SKUSS som ideell 
organisation inte ska gå back på grund av att medlemmar inte dyker upp på de arrangemang 
som anordnas. Denna avgift ska motsvara den totala kostnaden för den person som inte 
deltagit, vilket innebär både avgiften och eventuell subvention. Om ingen deltagaravgift krävs, 
t.ex distriktsårsmötet, tas det en avgift som motsvarar hela subventionen av deltagaren om 
denne inte dyker upp. Detta gäller inte om deltagaren kan redovisa sjukintyg samt meddelat 
frånvaron till arrangören eller ansvarig. 

Alla är välkomna att delta på SKUSS arrangemang, även om du inte är medlem. En del 
arrangemang har en viss målgrupp, och några arrangemang kräver en anmälan.  

Avgiften är däremot ca 25 procent högre för icke-medlemmar men det är gratis att bli medlem 
via http://blimedlem.skuss.se/. Denna avgift tas för att SKUSS som organisation får bidrag för 
sina medlemmar och det ska medlemmarna gynnas av. Även icke medlemmar behöver betala 
en avgift om den inte dyker upp utan att ha meddelat sin frånvaro samt uppvisat sjukintyg. 
Denna summa bestäms på samma sätt som för medlemmar. SKUSS subventionerar såklart i 
den mån de kan även för icke medlemmar.  

FÖR DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD AV SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS 
STIFT  

Den som åtar sig förtroendeuppdrag där Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift är sändande 
organ ska delta på det arrangemang hen är vald till. Exempel på förtroendeuppdrag där SKUSS 
är sändande organ är ombud till Riksårsmötet som väljs av Distriktsårsmötet.  
 
Om den inte deltar på den aktivitet hen är anmäld till, utan att ha avanmält sig innan sista 
anmälningsdag, ska hen betala subventionerade kostnader/deltagaravgifter och/eller no-show-
avgift. Detta gäller inte om hen kan redovisa sjukintyg samt meddelat sin frånvaro till 
arrangören eller ansvarig. 


