
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT 

DISTRIKTSÅRSMÖTE DEN 17 APRIL 2021 
DIGITALT

Version 1.0 2021-04-01

DIGITALT





PRAKTISKT

FORMALIA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

PROPOSITIONER

VAL



PR
A

KT
IS

KT

4
Schema

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!

LÖRDAG 17  APRIL 
Tiderna är preliminära

SCHEMA
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UPPDATERAS I KOMMANDE 
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Föredragningslista
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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 
för en kort stund. Inga beslut får fattas under 
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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. 

Ordlista
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STADGAR FÖR SVENSKA 
KYRKANS UNGA I 

STOCKHOLMS STIFT
Uppdaterade på distriktsårsmötet i april 2020
§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. Lokalavdelning-
ens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Där beslutas hur lokalavdelningen styrs 
fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans 
Ungas distriktsorganisation består av 
lokalavdelningarna i respektive stift. 
Distriktets högsta beslutande organ är 
distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen 
väljs. Riksförbundets högsta beslutande 
organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrel-
sen 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. 
Medlemskap innebär att ställa sig bakom 
rörelsens idé och syfte.
Medlemskap är knutet till riksförbundet, 
alla medlemmar och vuxenmedlemmar 
tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. 
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den 
under 30 år som genom en aktiv handling 
ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. 
Endast medlem har rösträtt i organisatio-
nens beslutande organ. Endast medlem 
kan väljas till förtroendeuppdrag, reviso-
rer och en kontaktperson undantagna.

Vuxenmedlem är den över 30 år som ge-
nom 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 distriktsårs-
möte 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 rapporterade 
medlemmar 31 december föregående år. 
Deltagande i årsmöte bekostas av sän-
dande organ. Ombud får bara represente-
ra en uppdragsgivare. Av lokalavdelning 
utsett ombud äger yttrande-, yrkande-, 
nominerings- samt rösträtt. Distriktssty-
relsens ledamöter samt presidiet äger 
yttrande- samt yrkanderätt men ej nomi-
nerings- 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 någon röstberättigad så begär 
skall sluten omröstning ske vid personval.
Personval förrättas i en omröstning för 
respektive val av ledamöter på två (2) år, 
ledamöter på ett (1) år samt ledamöter i 
valberedningen. Vid lika röstetal i person-
val 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 (2) 
månader före årsmötet. Årsmötet beslutar 
i ärenden som behandlats av distrikts-
styrelsen och förrättar val. Propositioner 
till årsmötet skall tillhandahållas senast 
den 20 januari. Valberedningen skall 
överlämna sitt förslag till distriktsstyrel-
sen senast tre (3) veckor innan årsmötet. 
Distriktsstyrelsen ansvarar för att detta 
på lämpligt sätt delges medlemmar och 
lokalavdelningar. Motionsrätt har enskild 

Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
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medlem och lokalavdelning. Motioner skall 
vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre (3) 
veckor före årsmötet. Om årsmötet infaller 
före 22 mars skall motionen vara styrelsen 
tillhanda senast den 2 mars. Distriktsstyrel-
sens 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 ord-
förande väljs bland ledamöterna.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekom-
ma:
– 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 distriktsstyrel-
sen.
– Behandling av propositioner (däribland 
verksamhetsplan & 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 
suppleant
– Val av två (2) sakrevisorer jämte supplean-
ter.
– Val av ombud till Riksårsmöte.
– Val av ordförande i valberedningen.
– Val av högst fyra (4) ledamöter i valbered-
ningen.

§7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distrikts-
styrelsen som består av ordförande och tolv 
(12) ordinarie ledamöter. Distriktsstyrelsen 
utser inom eller utom sig firmatecknare. 
Distriktsstyrelsen sammankallas av distrikts-
ordföranden eller på dennes uppdrag.
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst 
sju (7) ledamöter är närvarande. Distriktssty-
relsen 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 sty-
relsen delges ytterligare ansvarsområden.

§9 ARBETSUTSKOTT
Styrelsen skall inom sig utse ett arbets-
utskott som ansvarar för löpande personalä-
renden mellan styrelsemötena. Utskottet 
skall bestå av 2 (2) till 3 (3) ledamöter utöver 
distriktsordförande. Distriktsordförande är 
sammankallande. Utskottet kan även av sty-
relsen delges ytterligare ansvarsområden.

§10 FÖRVALTNING
Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksam-
hetsår utgör perioden årsmöte till årsmöte. 
Kassaböcker och protokoll skall överlämnas 
till revisorerna senast fyra (4) veckor före års-
mötet. Revisionsberättelser överlämnas till 
distriktsstyrelsen senast två (2) veckor före 
årsmötet. Medlem äger rätt att på kansli el-
ler annan liknande plats där organisationen 
har sitt säte ta del av upprättad eller inkom-
men handling.

§11 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrel-
sen så beslutar, när minst 1/4 av de anslutna 
lokalavdelningarna eller när lokalavdel-
ningar 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 årsmö-
tets kallelse har innehållit. Motioner till extra 
årsmöte skall vara årsmötet tillhanda två (2) 
veckor före extra årsmötet.

§11 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna fordrar enkel majori-
tet vid två (2) på varandra följande årsmö-
ten, 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 upp-
lösning överlämnas till stiftssamfällighet- en 
att användas till barn- och ungdomsarbetet 
i stiftet.

Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
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PRELIMINÄR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT
2020/2021

ORDFÖRANDE HAR ORDET

UPPDATERAS I 
KOMMANDE 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 



VE
RK

SA
M

H
ET

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

13
13Verksamhetsberättelse

MEDLEM- OCH LOKALAVDEL-
NINGSSTATISTIK

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

Medlemsstatistik
Den 31 december 2020 hade Svenska Kyrkans Unga 
i Stockholms stift 2001 medlemmar i åldern 0-30 år, 
fördelat på 42 lokalavdelningar. Inräknat både med-
lemmar och vuxenmedlemmar kom vi totalt upp i 
den otroliga siffran 2201 medlemmar.

Våra lokalavdelningar är olika stora, alltifrån några 
få personer till flera hundra. En aktiv lokalavdelning 
har två kontaktpersoner, en registeransvarig, minst 
fem medlemmar samt rapporterad verksamhet.

Alla medlemmar och lokalavdelningar är lika viktiga 
och vi är glada för att ni fortsätter förnya era med-
lemskap och rekrytera nya medlemmar. 2020 har 
varit ett svårt år för att hålla engagemanget uppe 
och genomföra verksamhet och vi är stolta över all 
verksamhet som gjorts under året!  
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DISTRIKTTSTYRELSE OCH  
DISTRIKTSSKANSLI

2020-2021
Styrelsen har, sedan Distriktsårsmötet 2020, 
haft 8 protokollförda styrelsemöten under 
2020 och 4 protokollförda styrelsemöten un-
der 2021. 

Styrelsen bestod före Distriktsårsmötet 2020 
av:  

Ordförande: Jessica Regnér, Täby 
Vice ordförande: Signe Wolf, Vantör 
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael 
Daniel Kevesäter, Brännkyrka 
Daniela Marović, Skarpnäck  
Elvira Donnerlid, Sundbyberg (t.o.m. 2019-11-
12) 
Ida Oscarsson, Västermalm 
Linnea Ahdenkari, Högalid 
Ludwig Andersson, Haninge 
Madeleine Friberg Ahlm, Vantör 
Matilda Hellgren, Saltsjöbaden 
Patrik Anglebjer, Sankt Mikael 
Richard Sefyrin Lund, Saltsjö-Boo

Styrelsen bestod efter Distriktsårsmötet 2020 
av: 
Ordförande: Signe Wolf, Vantör 
Vice ordförande: Madeleine Friberg Ahlm, 
Vantör 
Alexander Broberg Olsson, Sollentuna 
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael 
Anton Nyman, Sollentuna 
Daniel Kevesäter, Brännkyrka 
Daniela Marović, Skarpnäck (t.o.m 2020-09-
01) 
Ida Oscarsson, Västermalm 
Klara Gäfvert, Sankt Mikael 
Linnea Ahdenkari, Högalid 
Liv af Donner, Nacka 
Ludwig Andersson, Haninge 
Matilda Hellgren, Saltsjöbaden

Styrelsehelger

Distriktsstyrelsen la grunden till sommarens 
och höstens arbete med en styrelsehelg, utan 
övernattning, på Skolhuset under pingst-
helgen. Under helgen diskuterades bland 
annat om hur det fungerar att jobba i utskott, 
Svenska Kyrkans Ungas organisatoriska 
uppbyggnad samt att styrelsen lärde känna 
varandra. I januari 2020 träffades styrelsen 
digitalt för att se över förutsättningarna för 

resten av året, slutföra arbetet med årets pro-
positioner och ha djupare diskussioner kring 
Husarö Lägerplats

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 personalä-
renden, relationen till Stockholms stift, orga-
nisationens ekonomi samt för att leda och 
fördela arbetet i styrelsen.

Den arvoderade arbetsledningen har under 
året bestått av Signe Wolf och Madeleine Fri-
berg Ahlm. De har under verksamhetsåret ta-
git ansvar för det operativa arbetsgivaransva-
ret samt det löpande arbetet med relationen 
till Stockholms stift och andra samarbetsor-
ganisationer. Även sammankallande för verk-
samhetsutskottet och organisationsutskottet 
har varit en del av arbetsutskottet

Arbetsutskottet har under året bestått av: 
Signe Wolf, Madeleine Friberg Ahlm, Ida Os-
carsson och Ludwig Andersson

Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet har bestått av ledamö-
ter 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 junior och minior, Ljuspunkt som-
mar, Ljuspunkt vinter, Mässa för Unga Vuxna, 
Ungdomsmässor, SKUSS-skaparna, Barnda-
gen, SKUSS-kvällar och Fotbollscupen.

Verksamhetsutskottet har under året bestått 
av: Ida Oscarsson (sammankallande), Linnea 
Ahdenkari, Matilda Hellgren, Daniela Marović 
(t.o.m. 2020-09-01), Klara Gäfvert, Alexander 
Broberg Olsson och Liv af Donner.

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet har bestått av leda-
möter i distriktsstyrelsen. Utskottet har under 
året arbetat med löpande organisatoriska 
administrativa frågor. 

Organisationsutskottet har arbetat med föl-
jande: Uppdatera och utveckla policys, kli-

Verksamhetsberättelse



VE
RK

SA
M

H
ET

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

15
PRELIMINÄR Verksamhetsberättelse 

matutredning av SKUSS verksamhet, utveckla 
interna styrdokument kring lokalavdelnings-
besök, Distriktsårsmötet, Stockholm Pride, 
Ledarutbildning, Styrelseutbildning, Uppdrag 
Global, Samlingen och uppdaterat interna 
dokumentmallar.  

Organisationsutskottet har under året bestått 
av: Ludwig Andersson (sammankallande), 
Daniel Kevesäter, Anton Nyman, Amanda 
Ahlgren.

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet har bestått av ledamöter 
i distriktsstyrelsen. Utskottet har under året 
arbetat med det löpande ekonomiarbetet. En 
stor del av arbetet har varit att utbilda utskot-
tet och styrelsen i organisationens ekonomi, 
samt att ta fram långsiktiga rutiner för rap-
portering av ekonomi till styrelsen. 

Ekonomiutskottet har under året bestått av: 
Madeleine Friberg Ahlm (sammankallande), 
Daniel Kevesäter, Amanda Ahlgren, Ludwig 
Andersson, Liv af Donner.

Friluftsutskottet

Friluftsutskottet består av ideella och leda-
möter i distriktsstyrelsen som tillsammans 
förvaltar vår lägerplats på Husarö och har en 
stöttande roll i planering och genomförande 
av verksamheten på Husarö.

Friluftsutskottet har under året bestått av: 
Amanda Ahlgren (sammankallande), Daniela 
Marović (t.o.m. 2020-09-01), Anton Nyman, 
Klara Gäfvert, Patrik Anglebjer, Torbjörn Karls-
son, Martin Skoog, Andreas Eriksson, Jeanet-
te Pålsson, Elisabeth Källström och Markus 
Brunkvist.

Internationella utskottet

Internationella utskottet har bestått av ideella 
och ledamöter i distriktsstyrelsen. Utskottet 
har fokus på internationella frågor och har 
under året arbetat genom SKUGG (Svenska 
Kyrkans Unga Global Generation) en grupp 
för medlemmar i Stockholm som är ageravo-
lontär, har varit utbytesdeltagare i ung i den 
världsvida kyrkan, som är internationellt om-
bud, har varit globalledare eller är intresserad 
av globala och internationella frågor. Under 
hösten blev det tydligt att engagemanget i 
SKUGG minskade medan gruppen för Stock-
holms ageravolontärer blev mer aktiv, efter 
beslut i Distriktsstyrelsen (och samtal med ak-

tiva i SKUGG och Agera) valdes ett nytt inter-
nationellt utskott med en ny riktning

Internationella utskottet har under året be-
stått av: Rebecca Lundberg (sammankallande, 
t.o.m. 2020-10-01), Ludwig Andersson (t.o.m 
2020-10-01), Madeleine Friberg Ahlm (t.o.m. 
2020-10-01), Linnea Ahdenkari (sammankal-
lande, fr.o.m. 2020-10.01), Alexander Broberg 
Olsson (fr.o.m. 2020-10-01) och Ida Oscarsson 
(fr.o.m 2020-10-01).

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 körin-
tresserade ungdomar”. Ingen ansökan om att 
bilda intressegrupp har inkommit under verk-
samhetsåret 2020/2021

Anställd kanslipersonal under året

Josefine Allenberg, konsulent. T.o.m. 2021-02-
23. Föräldraledig och tjänstledig fr.om. juni 
2017. 
Stina Scott, konsulent.  
Bettina Klinke, konsulent. 

Räkenskapsrevisorer

Maria Fränne, PWC 
Olof Bergendal, förtroendevald

Suppleanter: 
JPWC (suppleant för Maria Fränne) 
Hannes Brinklert (suppleant för Olof Bergen-
dal

Sakrevisorer

Christian Olsmalm 
Joel Bengtsson Redner

Suppleanter:

Martin Braxell  
Tobias Jonsson

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2020 av:

Fredrik Olofsson (valberedningsordförande)
Amanda Fjellström 
Beata Gustafsson 
Isak Reisberg

Verksamhetsberättelse



VE
RK

SA
M

H
ET

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

16
PRELIMINÄR Verksamhetsberättelse 

Valberedningen bestod efter Distriktsårsmö-
tet 2020 av:

Fredrik Olofsson, sammankallande 
Amanda Fjellström   
Patrik Anglebjer 
Richard Sefyrin Lund 

VERKSAMHET

Ljuspunkt Sommar 2020

Ljuspunkt Sommar var planerat att genom-
föras den 20-22 augusti på Husarö lägerplats. 
På grund av rekommendationer att inte åka 
ut i skärgården ställdes lägret in innan an-
mälan öppnats. Planering för lägret 2021 har 
påbörjats.

Ljuspunkt Vinter 2021

Helgen 19-21 mars var det planerat för att 
genomföra Ljuspunkt vinter 2021. Planerings-
gruppen arbetade under året fram lägerpla-
nering utifrån olika scenarion för att kunna 
skapa ett så smittskyddssäkert läger som 
möjligt. Årets tema skulle vara “Hållbarhet” 
och hållas på stiftsgården i Rättvik. Tyvärr 
blev planeringsgruppen tvungen att ställa 
in lägret i Februari då Västerås Stift tog be-
slut om att inte ta emot övernattande gäster 
inom stiftet, vilket inkluderar Rättviks Stifts-
gård. 

Distriktsårsmöte

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

Distriktsårsmötet 2020 planerades först för 
att genomföras i Edsbergskyrkan i Sollentu-
na, men fick ställas om till ett digitalt möte, 
där DS, presidiet och andra förtroendevalda 
fanns med på plats. Årsmötet genomfördes 
den 18 april och samlade 80 ombud från 20 
lokalavdelningar. Även detta år följdes det 
beslut som distriktsårsmötet tog 2013, att om 
möjligt hålla årsmötet på en dag. 

Husarö

På Husarö i Stockholms skärgård hyr Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift en lägerplats. 

På Husarö arrangerar vi friluftsläger för mi-

niorer och juniorer samt för ungdomar. På 
lägerplatsen finns det badberg, egen brygga, 

lägerkök, sjukstuga och friluftsutrustning. 

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

vestera i lägerplatsen

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 ska-
ran som deltog lyckades med gott resultat 
och god hastighet göra det som var planerat 
för helgen. Sammanlagt deltog ca 4 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

År 2020 planerades Husarö junior och mini-
or att genomföras 22-28 juni, under temat 
”Frost”. Lägret fick dock ställas in i maj på 
grund av rekommendationer att inte resa ut i 
skärgården. Planeringsarbetet för lägret 2021 
har påbörjats 

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering skulle ha 
arrangerats av Svenska Kyrkans Unga i Vax-
holms församling, men ställdes in på grund 
av rådande pandemi och gällande restriktio-
ner. 

Distriktsstyrelsen gick under hösten ut med 
en tävling för lokalavdelningar att vinna för-
delar för nästa års midnattsvolleybollturne-
ring, Dock skickades det inte in några bidrag 
till tävlingen från lokalavdelningarna.

Ledarutbildningarna Grogrund och 
 Växtpunkt

Från ett beslut på Distriktsårsmötet så har 
ledarutbildningarna Grogrund och Växtpunkt 
gjorts om till ett kompendium som kan skick-
as ut till de lokalavdelningar som efterfrågar. 
Konceptet är utformat så att även DS och 
kansliet kan komma och hålla i utbildningen 
för lokalavdelningen.

Verksamhetsberättelse
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STUB - Styrelseutbildning

Styrelseutbildningen var något som var nytt 
för i år. Det är en utbildning som är till för att 
utbilda nyvalda lokalavdelningsstyrelser i hur 
det är att ansvara för, och driva en lokalav-
delning. Tanken var att gå igenom de olika 
posterna som kan finnas i en styrelse, hur vi 
navigerar oss runt på medlemssidorna, sam-
arbetet mellan lokalavdelning, församling 
och SKUSS och så avslutade vi med ett test-
möte där de fick testa sina nya kunskaper in 
action. STUBen var planerad att genomföras 
i början av mars, men fick ställas in på grund 
av för få anmälda.

SKUSS-skaparna

SKUSS-skaparna är en kreativ tävling för 
barngrupper. I år var temat “Arken” och ca 
340 barn från 28 barngrupper fördelat på 
10 församlingar deltog. Grupperna fick efter 
anmälan en låda skickat till sig med pyssel-
material och utifrån detta skulle varje grupp 
tillsammans skapa en scen som representerar 
berättelsen om Noas Ark.  

Bilder på dessa skickades sen in som tävlings-
bidrag och den vinnande gruppen skulle få 
en aktivitetsdag (Barndagen) anordnad av 
distriktsstyrelsen i första pris. På grund av 
pandemin ställdes många barngrupper in 
och därför tog projektgruppen beslut om att 
förlänga tävlingsperioden till oktober 2021.

Barndagen

Barndagen är en dag ägnad till våra yngre 
medlemmar. I år beslutades att barndagen 
skulle vara priset för den vinnande barngrup-
pen i SKUSS-skaparna. Då den tävlingen blev 
uppskjuten ett år har barndagen inte genom-
förts utan väntar på en vinnande barngrupp. 

Samlingen

Under verksamhetsåret 2020/2021 har fokus 
varit på att utvärdera och arbeta fram ett nytt 
koncept för samlingen. 

Den nya samlingen planeras för att lanseras i 
maj 2021 och kommer då vara en träffpunkt 
för engagerade i lokalavdelningar som vill 
fördjupa sig i ett aktuellt ämne.  

SKUSS-kvällar

SKUSS-kvällarna är till för att medlemmar 
spontant och enkelt ska ha ett tillfälle att 

umgås och ha det roligt tillsammans. Under 
detta verksamhetsår har det genomförts 12 
stycken SKUSS-kvällar med dessa teman; 
sommarhäng, poängjakt, quiz-kväll, hal-
loween-kväll, bibelhäng, spelkväll(ar), jul-
special, pluggkväll och motionsskrivarkväll. 
SKUSS-kvällar har varit ett av våra mest åter-
kommande arrangemang under verksam-
hetsåret då det varit den aktivitet som lättast 
kunnat anpassas utifrån aktuella restriktioner, 
genom såväl digitala som fysiska träffar.

Lokalavdelningsordförandeträff

Lokalavdelningsordförandeträff är en mö-
tesplats, ledd av distriktsordförande och vice 
distriktsordförande, för ordförande eller mot-
svarande i lokalavdelningar att träffas över 
församlingsgränserna för att utbyta tankar, 
idéer och erfarenheter samt låta sig inspire-
ras och lära varandra. Under året har ingen 
lokalavdelningsordförandeträff genomförts, 
konceptet har istället utvärderats.

Föreningsträffar

Ett tillfälle för församlingsanställda att träffas 
och prata med kansliet och representanter 
för SKUSS. En träff där de får en bild av SKUSS 
och vår verksamhet och diskuterar hur an-
ställda kan underlätta lokalavdelningarnas 
arbete. Två träffar var planerade under året, 
en i maj och en i augusti, men båda fick stäl-
las in på grund av pandemin.

SKUSS Ungdomsmässa

Ett arrangemang där ungdomar kan träffas 
och fira mässa tillsammans med möjlighet 
att fika och skapa kontakter från distriktets 
olika delar. Målet med arrangemanget var att, 
i samarbete med en lokalavdelning, genom-
föra Ungdomsmässan tre gånger per termin. 
En Ungdomsmässa planerades att hållas 
tillsammans med Täby lokalavadelning i sep-
tember månad, men fick ställas in på grund 
av pandemin

Fotbollscup

Detta är ett arrangemang ägnat att föra lo-
kalavdelningar samman under sommarhalvå-
ret, och ge distriktets medlemmar en chans 
att tävla i fotboll och binda nya kontakter. 
Efter att motionen om detta arrangemang 
antogs under Distriktsårsmötet 2020 har sty-
relsen upptagit planeringen av fotbollscupen 
i samarbete med Skarpnäcks lokalavdelning.

Verksamhetsberättelse
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Andakter 

Under verksamhetsåret 2020-2021 har 
den rådande pandemin gjort att vi har 
hittat andra kreativa lösningar för att 
kunna dela tro och gemenskap med våra 
medlemmar. Under hösten 2020 public-
erades tre höstandakter på våra sociala 
medier och under våren publicerades tre 
vårandakter. I adventstid publicerades 
också böner med distriktsstyrelsemed-
lemmar på vår instagram. 

SAMVERKAN MED ANDRA 
ORGANISATIONER

Svenska kyrkan i Stockholms stift

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

verksamhet i den utsträckning som vi önskat. 
Ett samarbetsavtal finns även mellan organi-
sationerna, där Stockholms stift exempelvis 
tillhandahåller kontorsplatser till våra anställ-
da konsulenter. Dessa stöd är oerhört viktiga 
för att vår verksamhet ska kunna möjliggöras. 
I utbyte så driver och samverkar vi på olika 
sätt i barn- och ungdomsverksamhet i stiftet. 
SKUSS anställda konsulenter ingår i stift-
skansliets Team 0-18 som arbetar gentemot 
anställda ute i församlingarna med ansvar för 
barn och ungdomar/unga vuxna.

2019 sa stiftsledningen upp kontraktet för 
SKUSS verksamhetslokal på Skolhuset och 
under 2020 flyttade vi ut ur denna lokal. Ing-
en annan permanent verksamhetslokal har 
erbjudits, däremot har ett avtal gjorts mellan 
stifttsledningen och Adolf Fredriks församling 
som innebär att vi har möjlighet att utnyttja 
Adolf Fredriks församlingslokal en måndags-
kväll i månaden.

Sensus studieförbund region Stockholm 
- Gotland

Svenska Kyrkans Unga är medlemsorganisa-
tion hos Sensus studieförbund. Både lokalav-
delningar, distrikt och förbund har möjlighet 
att rapportera 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, och deltar i samarbetspro-
jekt tillsammans med dem. Distriktsstyrelsen 

har under hösten 2020 påbörjat arbetet med 
att formalisera samarbetet mellan organisa-
tionerna i form av ett avtal eller avsiktsförkla-
ring.

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till två eller 
flera ideella ledare eller anställda som gjort 
en berömvärd insats för ungdomar i Stock-
holms stift. Alla är välkomna att nominera 
kandidater till Ungdomsledarstipendiet. Pris-
tagarna utsågs 2021 av en stipendiekommit-
té bestående av biskop Andreas Holmberg, 
Kerstin Rossipal från stiftsstyrelsen, Elisabet 
Hillbratt från Stockholms stift samt SKUSS 
konsulent Stina Scott.

Kraftsamling

Den 22 september 2020 bjöds alla som arbe-
tar med barn och unga i Stockholms stift till 
en digital dag med föreläsningar, inspiration 
och workshops. Kraftsamling arrangeras av 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift till-
sammans med Stockholms stiftskansli och 
Sensus region Stockholm-Gotland. Konsulen-
ter Stina Scott och Bettina Klinke represente-
rade SKUSS under dagen och i projektgrup-
pen för Kraftsamling. 

Barnets väska

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram en ut-
bildning med ledarhandledning för barn och 
unga om barnkonsekvensanalys. Under 2019 
påbörjades ett revideringsarbete av detta 
material där vi deltog genom SKUSS konsu-
lent Stina Scott. Detta arbete har fortsatt un-
der 2020/2021 och planen är att det ska vara 
klart till hösten 2021. 

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 

stiftskansliets Team 0-18. Utbildningen hand-
lar om barns rätt i kyrkan, barnets perspektiv 

och barnkonsekvensanalys. En reviderad 
version av denna utbildning med fokus på 

Barnkonsekvensanalyser hölls av Stina Scott 
från SKUSS kansli och Elisabet Hillbratt från 

stiftskansliet under hösten 2020 för anställda 
i Huddinge församling

S:t Jacobs kyrka

Verksamhetsberättelse
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2019 köpte Stockholms stift St Jacobs kyrka 
vid Kungsträdgården. Stiftskansliets kontor 
kommer i framtiden att flyttas till församlings-
hemmets byggnad och kyrkobyggnaden ska 
bli någon form av mötesplats för bl.a. försam-
lingar och medlemmar i Svenska Kyrkan. 

Under vintern 2020 skapades en ny projekt-
grupp på stiftskansliet för projektet S:t Jacob. 
I delprojektet som handlar om kyrkorummets 
utformning deltar SKUSS konsulent Stina 
Scott som projektdeltagare. Denna projekt-
grupp har under verksamhetsåret 2020/2021 
undersökt fyra teman som stiftsstyrelsen har 
velat ha plats för i St Jacobs kyrka: möten, 
musik, kulturarv och gudstjänst. En mindre 
Barnkonsekvensanalys har även gjorts på 
dessa fyra teman, där ungdomar från Nacka 
församling blev intervjuade. Projektgruppen 
är under 2021 pausad då stiftsstyrelsen behö-
ver arbeta ytterligare med frågor som kyrkans 
finansiering och budget. 

Uppdrag Global

Uppdrag Global är en heldag för Stockholms 
stifts alla konfirmander som träffas och till-
sammans samlar in pengar till Act Svenska 
kyrkans fasteaktion. Dagen uppmärksammar 
olika typer av globala- och rättvisefrågor. 
2021 års Uppdrag Global genomfördes digi-
talt under en månad. Ca 650 konfirmander 
och ungdomar deltog från 9 församlingar.

Matilda Hellgren från distriktsstyrelsen och 
Rebecca Lundgren från Huddinge -The Holy 
Gang deltog som Uppdrag Global ledare 
genom att skapa en koreografi och dans 
till Uppdrag Global-låten som ett sätt att 
uppmärksamma Uppdrag Global på sociala 
medier. I år kunde även lokalavdelningar vara 
med och delta i Uppdrag Global, och en lo-
kalavdelning gjorde detta - Svenska Kyrkans 
Unga i Boo. 

Uppdrag Global är ett samarbetsprojekt där 
SKUSS deltar tillsammans med Sensus Regi-
on Stockholm Gotland och Stockholms stift. 
SKUSS representeras i projektgruppen av 
konsulent Stina Scott.

Mässa för unga vuxna

Mässa för unga vuxna är, sedan det startades 
upp för några år sen, ett välkänt arrange-
mang. 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 Kyr-
kans Unga i Stockholms stift. Mässan har un-
der verksamhetsåret 2020/2021 genomförts 
tre (3) gånger. Fler tillfällen var planerade, 
men ställdes in på grund av pandemin. 

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 27 Juli-2 
augusti 2020. Även Stockholm Pride var i år 
ett digitalt arrangemang. Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift arrangerade aktivi-
teter såsom Pride-andakter och tävlingar på 
Instagram och Facebook. Tillsammans med 
Kyrkorna på Pride jobbade vi med att koordi-
nera kyrkliga aktiviteter och sprida informa-
tion, vi arrangerade även ett digitalt Pridepys-
sel tillsammans. 

Kyrkorna på Pride består av Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift, Svenska kyrkan, 
EKHO och Equmeniakyrkan. Ludwig An-
dersson och Madeleine Friberg Ahlm från 
distriktsstyrelsen var tillsammans med konsu-
lent Stina Scott med i planeringsgruppen för 
Kyrkorna på Prides arbete. 

Minska klimatpåverkan

På distriktsårsmötet 2019 inkom en motion 
om att inrätta ett nytt utskott som ska utvär-
dera distriktets miljöpåverkan. Motionens 
att-sats avslogs men årsmötet beslutade att 
genomföra en utredning kring hur arbetet 
för att minska Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stifts klimatpåverkan kan utvecklas. 
Utredningen har under verksamhetsåret 
2020/2021 fortgått och finns att ta del av på 
SKUSS hemsida. Distriktsstyrelsen fick även 
ett genomdrag av hur Svenska Kyrkan arbetar 
med sin klimatpåverkan och hur Stockholms 
distrikt kan arbeta vidare i frågan av Kristina 
Segerström som arbetar som Handläggare för 
hållbar utveckling på Stockholms stiftskansli. 
Hon har även hjälpt till i arbetet med att ta 
fram underlaget till utredningen kring SKUSS 
klimatpåverkan.

SKUSS REPRESENTATION 
I FÖRENINGAR OCH UT-

SKOTT
Stockholms stifts internationella utskott

Verksamhetsberättelse
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Under året har SKUSS haft en adjungerad 
plats i Stockholms stiftsstyrelse internatio-
nella utskott där Signe Wolf varit SKUSS re-
presentant. 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 körledare. Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift har en adjungerad 
plats i deras styrelse. Under 2020/2021 har 
denna representant varit konsulent Stina 
Scott.

Fryshuskyrkan

Fryshuskyrkan arbetar med globala och so-
ciala frågor på Fryshuset. Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift är en av flera samver-
kansparter och hjälper bland annat med att 
sprida information om dessa arrangemang.

RIKSARRANGEMANG
Riksårsmötet

Riksårsmötet gick av stapeln den 6-8 augusti 
2020 digitalt via Zoom och VoteIT.

Stockholms distrikt fick skicka 24 ombud och 
7 ersättare. Under årsmötet togs bland annat 
beslut om verksamhetsinriktning och nya 
ledamöter till förbundsstyrelsen valdes in. 
Stockholms ombud och ersättare kunde välja 
att under Riksårsmötet delta på distans eller 
sitta tillsammans i Biskopsvåningen

Representanter för Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift var:

Liv af Donner, Noomi Agri Garpe, Linnea Ah-
denkari, Daniel Andersson, Ludwig Anders-
son, Patrik Anglebjer, Nora Beck, Madeleine 
Friberg Ahlm, Klara Gäfvert, Linnéa Hedin, 
Matilda Hellgren, Erik Jildeteg, Sofia Jonback, 
Daniel Kevesäter, Ellen Lakey, Rebecca Lund-
berg, Milliemy Mannström, Daniela Marović, 
Anton Nyman, Nicole Oddbratt, Sofie Olivero, 
Ida Oscarsson, Signe Wolf

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. På grund av pandemin gjordes De 
Ungas Kyrkomöte om till ett digitalt Påver-
kanstorg. Signe Wolf, Ida Forss, Liv af Donner, 
Ludwig Andersson och Isak Reisberg repre-
senterade Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift. 

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en mö-
tesplats 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 förbunds-
ordföranden. Under 2020 har två digitala 
tillfällen ägt rum. Det första deltog både ord-
förande och vice ordförande från Stockholms 
distrikt under del av träffen. Vid det andra 
tillfället deltog SKUSS ordförande under hela 
träffen. 

MEDLEMSVÅRD 

Lokalavdelningsbesök 

Efter beslut från Distriktsårsmötet 2014 har 
alla lokalavdelningar en kontaktperson i di-
striktsstyrelsen. Under året har förtroendeval-
da från styrelsen samt kanslipersonal deltagit 
på lokalavdelningsbesök. De har innefattat 
besök till lokalavdelningars årsmöten, för-
samlingars ungdomsgrupper och träffar med 
församlingsanställda där fokus har varit att 
prata om lokalavdelningen och Svenska Kyr-
kans Unga.

Fram till och med 1 mars 2021 har följande 
lokalavdelningar under verksamhetsåret fått 
besök: 

Svenska Kyrkans Unga i Danderyd, Väster-
malm, Tyresö, Eds, Brännkyrka, Haninge, 
Sankt Mikael, Farsta, Täby, Vantör, Högalid, 
Hedvig, Boo, Hammarby, Huddinge -Holy 
Gang, Värmdö, Färingsö, L=KA Sundbyberg, 
BEA von Enskede Årsta, Fresta, Skarpnäck, 
Skärholmen, Hägersten, Sollentuna, LIGAN 
Vällingby, Nacka. 

Totalt har det genomförts 30 lokalavdelnings-
besök samt ett besök i en ungdomsgrupp 
som i framtiden vill starta upp en lokalavdel-
ning.

Medlemsrekryteringskampanj 

Styrelsen beslutade under hösten att arbeta 

Verksamhetsberättelse
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mer strategiskt med att rekrytera medlemmar 
och skapa engagemang i distriktet. Detta sked-
de genom kampanjen DS gör saker för med-
lemmar, digitala andakter, SKUSS kvällar och 
en större närvaro på sociala medier. Strategin 
fokuserar också på att uppmärksamma försam-
lingsmedarbetare i Stockholms stift om vikten 
av att stötta SKUSS som organisation och sin 
lokalavdelning

INFORMATION
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla 
våra medlemmar som har en korrekt e-post-
adress inskriven på Medlemssidorna. Det läses 
av cirka 700-800 personer varje månad. Vårt 
kansli skickar även ett nyhetsbrev tillsammans 
med Stockholms stifts Team 0-18 där vi sprider 
information om Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift, detta nyhetsbrev skickas till prenu-
meranter som främst är anställda och ideella 
inom Stockholms stift.

Sociala medier

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts sociala 

medier innefattar en Facebook-sida, ett Twit-
ter-konto, ett Instagram-konto och ett Snapch-
at-konto. Användandet av sociala medier har 
ökat och förbättrats vilket har gjort att dessa ka-
naler blivit bättre för spridning av information.

Sociala medier och statistik 

Att nå ut med information till barn och unga 
kräver att informationen sprids på de digi-
tala platser som medlemmarna är aktiva på. 
Det kommer hela tiden nya sociala medier 
och SKUSS försöker att kommunicera där 
medlemmarna finns. Under verksamhetsåret 
2020/2021 har vi främst kommunicerat via 
vår instagram-konto @skustockholm och vår 
Facebook-sida ”Svenska Kyrkans Unga i Stock-
holms stift”. I mars 2021 är det 1 136 personer 
som gillar Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift på Facebook och 895 personer följer oss 
på instagram. I genomsnitt brukar cirka 200 
personer titta på våra Insta-storys och cirka 500 
personer ser våra facebook-inlägg. Vi taggar alla 
våra Instagram-inlägg med #livetiskuss – något 
som har samlat över 1 900 inlägg från lokalav-
delningar, ungdomsgrupper och medlemmar. 

Information om Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
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Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år 
och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska 
kyrkan ska styras. SKUSS vill arbeta för att fler 
unga deltar i kyrkovalet, både genom att rösta 
och att engagera sig i nomineringsgrupper. 
Under verksamhetsåret har SKUSS arbetat med 
informationsspridning gentemot barn och unga 
för att öka kunskapen om kyrkovalet samt gent-
emot förtroendevalda och nomineringsgrupper 
för att de ska förbättra och öka sitt arbete med 
att nå yngre engagerade.  
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PROPOSITION 2021:1 VERKSAMHETSPLAN 2021-2022

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att: anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2021-2022 i sin helhet.
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 
VERKSAMHETSÅREN 

2021-2021

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 
tidigare medlemmar. Vi anser att våra med-
lemmar är det viktigaste vi har och vi vill även 
under samma period öka antalet stödmed-
lemmar. 

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

Att slå förra årets medlemsantal på 2 201 
medlemmar. 

Att få två (2) inaktiva lokalavdelningar att bli 
aktiva.

Mål 2022: 
Att fortsätta växa som organisation och öka 
antalet medlemmar och stödmedlemmar.
 
Att slå medlemsrekordet på 2 573 medlem-
mar. 

Att få två (2) inaktiva lokalavdelningar att bli 
aktiva. 

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 Svens-
ka 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 lokalavdelning-
arna och distriktsstyrelsen. 

Mål 2021: 
Att erbjuda alla lokalavdelningar ett (1) be-
sök.
 Att tilldela alla lokalavdelningar en (1) kon-
taktperson från styrelsen. 

Mål 2022:
 Att erbjuda alla lokalavdelningar ett (1) 
besök. 

Att tilldela alla lokalavdelningar en (1) kon-
taktperson från styrelsen. 

Målgrupp:
 Alla lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

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

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

Mål 2022: 
Att sprida information om kyrkovalet och 
uppmuntra unga att engagera sig och bli 
aktiva i kyrkopolitik. 

Målgrupp: 
Medlemmar 16+

Ledarutbildning för medlemmar 
Styrelsen har arbetat fram ett kompendium 
som kan användas som ett stöd för ledar-
utbildningar i lokalavdelningar. Innehållet 
grundar sig i material från tidigare ledar-
utbildningar och kommer innehålla t.ex. 
information, tips på övningar och stöd för hur 
en bra ledare agerar med konfirmander, ung-
domar utanför kyrkan, andra ungdomsledare 
och personal inom Svenska kyrkan. Detta 
kompendium finns digitalt samt utskrivet på 
kansliet och kan skickas till lokalavdelningar 
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som efterfrågar det. Distriktsstyrelsen kom-
mer gärna på besök och stöttar i arbetet med 
utbildningen i lokalavdelningen. 

Mål 2021: 
Att erbjuda kompendiet till alla lokalavdel-
ningar. 

Mål 2022: 
Att erbjuda kompendiet till alla lokalavdel-
ningar.

Samlingen 
Under en heldag får våra medlemmar möj-
ligheten att träffas och umgås. Tanken är att 
arrangera två samlingar under ett verksam-
hetsår som ska ha samma tema men att de 
två ska fokusera på en specifik del av temat. 
Medlemmar får möta varandra och dela 
kunskaper samt erfarenheter, få möjligheten 
att växa som ledare och kristna i vår organi-
sation. 

Mål 2021: 
Att medlemmar från minst 5 olika lokalavdel-
ningar är närvarande. 

Mål 2022: 
Att medlemmar från minst 8 olika lokalavdel-
ningar är närvarande. 

Målgrupp: 
Medlemmar som är 14+. 

Samarbetsträff
Tillfälle där församlingsanställda bjuds in 
för att träffas och prata med kansliet och 
representanter från SKUSS. Här ger vi de 
församlingsanställda en bild av SKUSS och vår 
verksamhet och diskuterar hur anställda kan 
underlätta lokalavdelningarnas arbete. 

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

Mål 2022: 
Att arrangera två (2) träffar under verksam-
hetsåret. 

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 
föreningskunskap. Dagen kommer att ge 
våra styrelser i distriktet möjligheten till att 
med hjälp av detaljerade kunskaper kunna 
utveckla samarbeten och utbyta erfarenheter 
tillsammans med hjälp av distriktsstyrelsen.

Mål 2021: 
Att samla styrelser från minst fem (5) lokalav-
delningar 

Mål 2022: 
Att samla styrelser från minst sju (7) lokalav-
delningar. 

Målgrupp: 
Styrelsemedlemmar från distriktets alla lo-
kalavdelningar. 

Ljuspunkt 
Ljuspunkt är ett läger för distriktets medlem-
mar att utvecklas och växa i tro och gemen-
skap. Under lägrets gång får du ta del av 
allt från workshops, föreläsningar, andakter 
till lekpass utifrån årets tema. Med ideella 
medlemmar som drivkraft, ges en helg som 
resulterar i nya vänner, bredare kunskap och 
minnen för livet.

Mål 2021: 
Att arrangera två (2) Ljuspunkt varav ett (1) på 
sommaren och ett (1) på vintern. 

Att samla 42 deltagare under vinterlägret och 
30 deltagare på sommarlägret.

Mål 2022:
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 
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göra sina röster hörda och vara med och på-
verka rörelsens nutid och framtid. Distriktsårs-
mötet ska genomföras i en lokalavdelning 
eller blivande lokalavdelning. 

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, 
medlemmar innan konfirmationsåldern att 
delta. 

Att årsmötet ska vara gratis för deltagare.

Mål 2022:
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, 
medlemmar innan konfirmationsåldern att 
delta. 

Att årsmötet ska vara gratis för deltagare.

Målgrupp: 
Alla medlemmar. 

Barndagen 
Barndagen är en dag ägnad till våra yngre 
medlemmar, samt deras nära och kära. Under 
dagen finns möjlighet att delta i olika kreati-
va aktiviteter och andra roligheter. Det är en 
möjlighet för barnen och deras anhöriga att 
möta andra, utanför lokalavdelningsgränser-
na och uppleva allt vad SKUSS har att erbju-
da. 

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

Mål 2022: 
Att genomföra Barndagen minst en (1) gång.

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 tillsam-
mans med andra medlemmar. Medlemmar 
är välkomna att följa med ut i skärgården för 
att rusta upp och förbereda lägerplatsen inför 
kommande säsong.

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

Att fem (5) medlemmar utanför friluftsutskot-
tet (FU) deltar under uppbyggnaden.

Mål 2022: 
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt 
funktionsduglig för kommande säsong. 

Att sju (7) medlemmar utanför friluftsutskot-
tet (FU) deltar under uppbyggnaden.

Målgrupp: 
Ungdomar, unga vuxna & vuxna. 

Husarö Minior
På dessa läger får miniorer (6-9 år) chansen 
att umgås och lära sig om friluftsliv, lära kän-
na kristen tro och växa som individer. Detta är 
en chans för de yngre medlemmarna att kom-
ma 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 2021: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv.

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

Mål 2022: 
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 (9-13 år) 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 
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naturen och lära sig att samarbeta, resa sitt 
eget tält, bygga sin egen lägerplats och laga 
sin mat över öppen eld. 

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

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

Mål 2022: 
Att möjliggöra för yngre barn att prova på 
friluftsliv. 

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

Målgrupp: 
Barn i åldrarna 9-13 år. 

Husarö rivning
Under rivningen av lägerplatsen plockar vi 
ner allt säsongsuppsatt materiel, exempelvis 
matsalstältet och borden; vi 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 2021: 
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och 
långsiktigt perspektiv. 

Att fem (5) medlemmar utanför friluftsutskot-
tet (FU) är med under rivningen.

Mål 2022: 
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och 
långsiktigt perspektiv. 

Att sju (7) medlemmar utanför friluftsutskot-
tet (FU) är med under rivningen.

Målgrupp:
Ungdomar, unga vuxna & vuxna. 

Midnattsvolleybollturnering
Gemenskap, roligheter och samarbete är tre 
nyckelord för att vår årliga midnattvolley-
bollturnering ska vara möjlig. Varje höst har 
alla lokalavdelningar möjligheten att samlas 
och delta i vår kära midnattsvolleybolltur-
nering. Förutom priset som årets vinnare av 
turneringen kan det finnas andra priser som 

exempelvis “bästa utklädnad”. Den lokalav-
delning 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 2021: 
Att SKUSS understödjer förberedelserna och 
verkställandet av turneringen.

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

Mål 2022: 
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.

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 tävlings-
bidrag. Den segrande barngruppen, vilken 
utses av distriktsstyrelsen, vinner att Barnda-
gen arrangeras i församlingens närhet.

Mål 2021: 
Att arrangera tävlingen en (1) gång. 

Att minst fyra (4) barngrupper från olika 
lokalavdelningar/församlingar deltar i tävling-
en. 

Mål 2022: 
Att arrangera tävlingen en (1) gång. 

Att minst sju (7) barngrupper från olika 
lokalavdelningar/församlingar deltar i tävling-
en.

Målgrupp:
Barn i åldrarna 6-13 år.

SKUSS-kvällar 
Några gånger per termin samlas vi, umgås 
och har det roligt tillsammans med medlem-
mar från hela Stockholm.  Under kvällarna 
kan vi göra allt från att spela brädspel till att 
sjunga karaoke till studiecirkel till att bara 
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umgås med varandra. Samla kompisarna och 
häng på!

Mål 2021: 
Att arrangera SKUSS-kvällar minst fyra (4) 
gånger per termin. 

Mål 2022: 
Att arrangera SKUSS-kvällar minst fyra (4) 
gånger per termin.

Målgrupp: 
Ungdomar och unga vuxna.

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

Mål 2021: 
Att arrangera SKUSS Ungdomsmässa en (1) 
gång, med förhoppning om en större fest-
mässa. 

Mål 2022: 
Att arrangera SKUSS Ungdomsmässa två (2) 
gånger, varav en är en större festmässa. 

Målgrupp: 
Ungdomar. 

Fotbollscup 
Fotbollscupen är ett nytt arrangemang vars 
koncept liknar midnattsvolleyn. Varje år har 
alla lokalavdelningar möjligheten att samlas 
och delta i Fotbollscupen, ett arrangemang 
som är till för att bidra till gemenskap, samar-
bete och roligheter.

Mål 2021:
Att arrangera fotbollscupen en (1) gång. 

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

Mål 2022: 
Att arrangera fotbollscupen en (1) gång. 

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

Målgrupp: 
Ungdomar och unga vuxna.

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

Hemsidan 
På skuss.se kan du läsa uppdaterad infor-
mation 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 kon-
taktinformation och ta reda på information 
om SKUSS verksamheter och arbete. 

Sociala medier
SKUSS är ständigt aktiva på sociala medier, 
framförallt Facebook och Instagram. Face-
book används främst som ett hjälpmedel 
för att sprida information, medan Instagram 
även är till för att dokumentera under arrang-
emang, som ett portfolio över hur vår organi-
sation ser ut. 

Nyhetsbrevet/informationsutskick
Vi skickar nyhetsbrev via mejl till alla med-
lemmar med en registrerad e-postadress på 
medlemssidorna, för att informera om vad 
som händer i SKUSS samt göra större utskick 
till lokalavdelningarna. 

Informationsspridning om 
lokalavdelningars aktiviteter

Distriktsstyrelsen och kansliet hjälper lo-
kalavdelningarna att sprida information om 
aktiviteter de arrangerar och som de vill 
bjuda in fler till. 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 heltids-
tjänst. Arvoderingen kan delas på en eller 
flera förtroendevalda 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. 
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RIKSARRANGEMANG
SKUSS ska delta på nedanstående aktiviteter 
tillsammans med medlemmar, representanter 
eller distriktsstyrelseledamöter. 

Distriktsordförandesamlingar
Denna samling är en mötesplats för samtli-
ga distriktsordförandepar. Den finns för att 
kunna diskutera allt möjligt som händer i 
distrikten och delge varandra hur de startat 
nya verksamheter, löst problem, eller bara an-
dra intressanta kunskaper. Distriktsordföran-
desamlingen är ett bra tillfälle att knyta nya 
kontakter över distriktsgränserna och öppna 
upp för samarbeten. Förbundet är arrangör 
för distriktsordförandesamlingen som van-
ligtvis sker två (2) tillfällen per år.

Mål 2021: 
Att distriktsordförandeparet deltar på förbun-
dets distriktsordförandesamlingar. 

Mål 2022: 
Att distriktsordförandeparet deltar på förbun-
dets 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 representanter för Stockholm. 

Mål 2021: 
Att skicka alla Stockholms ombud. 

Att möjliggöra en gemensam resa, eller vid 
digitalt möte erbjuda en gemensam mötes-
plats för Stockholms ombud. 

Att anordna en förträff för Stockholms repre-
sentanter. 

Mål 2022: 
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 2021: 
Att skicka alla Stockholms ombud. Att möjlig-
göra en gemensam resa. 

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

Mål 2022: 
Att skicka alla Stockholms ombud. 

Att möjliggöra en gemensam resa. 

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

Målgrupp: 
Alla medlemmar. 

REPRESENTATION/
SAMARBETEN

Vi vill både utveckla våra nuvarande samarbe-
ten med andra organisationer och skapa nya. 
Vi vill dra nytta av vad andra har att ge oss 
i erfarenheter och resurser. Vi vill synas och 
höras i andra organisationer med utgångs-
punkt i att vi är unga och kristna inom Svens-
ka kyrkan. 

Samverkan med Svenska kyrkan 
Svenska Kyrkans Unga är sen kyrkomötet 
2018 Svenskan Kyrkans erkända barn och 
ungdomsorganisation. Vi vill ge en särskild 
plats för barn och unga att synas och höras i 
Svenska kyrkan. Vi håller kontinuerlig kontakt 
med Stockholms stift för att få insyn i deras 
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 teologisk 
kunskap, föreläsare, lokaler och ekonomiska 
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bidrag till personal och verksamhet. Vi sam-
arbetar även med Stockholms stift kring det 
internationella arbetet och har en adjungerad 
plats i stiftsstyrelsens internationella utskott. 

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

Att utse en person till stiftsstyrelsens interna-
tionella utskott. 

Mål 2022: 
Att ha en fortsatt god relation till Stockholms 
stift för att påverka deras arbete och göra 
goda samarbeten. 

Att utse en person till stiftsstyrelsens interna-
tionella utskott. 

SENSUS Studieförbund 
SENSUS studieförbund har kompetens gällan-
de allt ifrån HBTQIA+ till ledarutbildningar. Vi 
kan exempelvis använda oss av deras peda-
gogiska kunskaper, lokaler och erfarenheter. 
Vi planerar att ta hjälp av Sensus studieför-
bund för att utforma en bred och hållbar 
demokratisk utbildning. 

Mål 2021:
Att utveckla våra relationer med Sensus stu-
dieförbund och se över en samarbetsplan. 

Mål 2022: 
Att utveckla våra relationer med Sensus stu-
dieförbund. 

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 2021: 
Att förbättra och fortsatt ha en god relation 
med Sigtuna folkhögskola. 

Mål 2022: 
Att förbättra och fortsatt ha en god relation 
med Sigtuna folkhögskola. 

Samarbeten med andra distrikt 
En viktig del i arbetet med att utveckla vår 
verksamhet är samarbete, speciellt med 

andra distrikt inom Svenska Kyrkans Unga. 
Genom dessa kan vi få nya insikter i hur vi 
kan arrangera en verksamhet och nya idéer 
kring vad vi kan göra i distriktet. En fördel 
med samarbete är att vi ökar utbudet av 
medlemsaktiviteter då distrikten kan bjuda in 
varandra. 

Mål 2021: 
Att under året påbörja samarbeten med 
andra distrikt. 

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

Mål 2022:
Att fortsatt samarbeta med andra distrikt. 

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

Mässa för Unga Vuxna (MUV) 
Tillsammans med Stockholms stift och Adolf 
Fredriks församling arrangerar SKUSS, första 
söndagen i månaden, med uppehåll över 
sommaren, en mässa för unga vuxna. MUV är 
ett andrum att vila och växa, i sig själv och i 
Jesus. 

Mål 2021: 
Att delta aktivt i planering och genomföran-
de. 

Att i samband med mässorna erbjuda fika. 

Mål 2022:
Att delta aktivt i planering och genomföran-
de. 

Att i samband med mässorna erbjuda fika. 

Målgrupp: 
Unga vuxna. 

Uppdrag Global 
Uppdrag Global är en heldag för Stockholms 
stifts alla konfirmander där huvudfokuset är 
att samla in pengar till Svenska kyrkans fas-
tekampanj. Varje år samlas cirka 1 000 konfir-
mander för att tillsammans göra skillnad för 
ACT Svenska Kyrkan. 

Mål 2021: 
Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag 
Global. 
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Mål 2022: 
Att ha en plats på aktivitetstorget. 

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag 
Global. 

Målgrupp: 
Konfirmander.

Pride 
SKUSS har länge varit en del av Stockholm 
Pride. Vi har bland annat gått med i paraden 
och arrangerat verksamhet under Prideveck-
an. SKUSS är, och ska vara, en jämlik organisa-
tion som står för acceptans och mångfald och 
därför väljer vi att engagera oss i arbetet med 
Pride i Stockholm. 

Mål 2021:
Att delta i stiftets arbete med förberedelserna 
kring Pride. 

Att ingå i styrgruppen för Svenska kyrkans 
arbete på Pride. 

Att medverka i Kyrkorna på Pride. 

Mål 2022: 
Att delta i stiftets arbete med förberedelserna 
kring Pride. 

Att ingå i styrgruppen för Svenska kyrkans 
arbete på Pride. 

Att medverka i Kyrkorna på Pride. 

Målgrupp: 
Alla. 
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PROPOSITION 2021:2 BUDGET 2021-2022

Bidrag, kollekter och an-
slag
Administrativa kostnader

Kansli och styrelse

Kanslipersonal
Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

Demokrati och utbildning

Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Samlingen + STUB
Ledarutbildning

Friluftsliv

Husarö Minior/Junior
Husarö förvaltning 

Läger och mindre 
verksamhet

Ljuspunkt vinter
Ljuspunkt sommar
Mindre verksamhet*
Potten

Resultat:

* Utbildning i demokrati
Barndagen
Tematisk tävling för barngrupper
SKUSSkvällar
Samarbetsträffar
Mässa för Unga Vuxna

1 075 000
0

560 000
0
0
0

0
0
0
0

20 100
40 000

20 500
7 500

0
0

1 723 100

0
40 400

1 207 300
28 000

159 500
36 000

20 000
51 000
22 200

0

42 600
151 800

162 300
38 000
33 700
15 000

2 007 800

1 075 000
-40 400

-647 300
-28 000

-159 500
-36 000

-20 000
-51 000
-22 200

0

-22 500
-111 800

-141 800
-30 500
-33 700
-15 000

-
-284 700

Budget 2021

Intäkter Kostnader Summa

Budget 2021-2022
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PROPOSITION 2021:2 BUDGET 2021-2022

Budget 2022

1 160 000
0

560 000
0
0
0

0
0
0
0

20 100
40 000

65 000
7 500

0
0

1 852 600

0
40 400

1 125 800
13 000

168  500
36 000

38 000
51 000
22 200

0

42 600
151 800

195 300
38 000
38 500
15 000

1 976 100

1 160 000
-40 400

-565 800
-13 000

-168 500
-36 000

-38 000
-51 000
-22 200

0

-22 500
-111 800

-130 300
-30 500
-38 500
-15 000

-123 500

Intäkter Kostnader Summa

Bidrag, kollekter och an-
slag
Administrativa kostnader

Kansli och styrelse

Kanslipersonal
Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

Demokrati och utbildning

Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Samlingen + STUB
Ledarutbildning

Friluftsliv

Husarö Minior/Junior
Husarö förvaltning 

Läger och mindre 
verksamhet

Ljuspunkt vinter
Ljuspunkt sommar
Mindre verksamhet*
Potten

Resultat:

* Utbildning i demokrati
Barndagen
Tematisk tävling för 
barngrupper
SKUSSkvällar
Samarbetsträffar
Mässa för Unga Vuxna

Budget 2021-2022
Budget 2021-2022
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anta budget för 2021 i sin 
helhet. 

anta preliminär 
budget för 2022 i sin helhet. 

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att:   
         

Budget 2021-2022 Budget 2021-2022
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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

47
Budget 2021-2022
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PROPOSITION 2021:3 STADGEÄNDRING

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att ändra stadgarnas tredje paragraf så att den lyder: 

”Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och 
får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte 
hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlem-
skap; medlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och 
syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar tillhör 
en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som 
genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt 
i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revi-
sorer och en kontaktperson undantagna. Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv 
handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och är med för att den vill ta ställning för 
Svenska Kyrkans Unga.”

På Riksårsmötet 2020 beslutades det att ändra i organisationens tredje paragraf, Medlemskap. 
Det som tidigare kallades för stödmedlem, att en kunde stödja organisationen ekonomiskt har 
tagits bort helt och hållet. Det som tidigare hette vuxenmedlem heter numer stödmedlem. 
Det nya stödmedlemskapet är till för den som har fyllt 30 år och ställer sig bakom och stöttar 
Svenska Kyrkans Unga, till exempel ledare, anställda inom Svenska kyrkan, föräldrar till med-
lemmar och vänner till Svenska Kyrkans Unga. 

I stadgarna står det skrivet under §8 Ekonomiutskott att ”Styrelsen ska inom sig utse ett 
ekonomiutskott som ansvarar för det löpande ekonomiska arbetet. Vice Distriktsordförande 
är sammankallande.” Vi tror att en mindre omstrukturering skulle förbättra arbetet inom 
kommande ekonomiutskott. Vi anser att utskottet ska sammankallas och hållas i, inte av 
någon baserat på titel, utan baserat på kunskap inom ämnet. Det skulle då kunna åligga alla 
ledamöter som sitter i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att ändra stadgarnas åttonde paragraf till följande förslag:
”Styrelsen skall inom sig utse ett ekonomiutskott som ansvarar för det löpande ekonomiska 
arbetet. Utskottet kan även av styrelsen delges ytterligare ansvarsområden.”
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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 Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta
beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa
årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i
respektivestift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där
distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där
förbundsstyrelsen väljs.

§3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och 
får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte 
hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlem-
skap; medlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och 
syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar tillhör 
en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som 
genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt 
i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revi-
sorer och en kontaktperson undantagna. Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv 
handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och är med för att den vill ta ställning för 
Svenska Kyrkans Unga

§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 rapporterade medlemmar 31 december föregående år. 
Deltagande i årsmöte bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en upp-
dragsgivare. Av lokalavdelning utsett ombud äger yttrande-, yrkande-, nominerings- samt 
rösträtt. Distriktsstyrelsens ledamöter samt presidiet äger yttrande- samt yrkanderätt men ej 
nominerings- eller rösträtt vid distriktsårsmöten. 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 
någon röstberättigad så begär skall sluten omröstning ske vid personval.

Personval förrättas i en omröstning för respektive 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 årsmötet, som skall hållas före april månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två (2) månader före årsmötet. Års-
mötet beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner 
till årsmötet skall tillhandahållas senast den 20 januari. Valberedningen skall överlämna sitt 
förslag till distriktsstyrelsen senast tre (3) veckor innan årsmötet. Distriktsstyrelsen ansvarar 
för att detta på lämpligt sätt delges medlemmar och lokalavdelningar. Motionsrätt har enskild 
medlem och lokalavdelning.
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Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Om årsmö-
tet infaller före 22 mars skall motionen vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars. Distriktssty-
relsens 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 ordförande 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.
– Behandling av propositioner (däribland verksamhetsplan & 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 suppleant 
– 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 
arbetet. 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 distriktsord-
förande. Distriktsordförande är sammankallande. Utskottet kan även av styrelsen delges 
ytterligare
ansvarsområden.

§10 FÖRVALTNING
Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksamhetsår utgör perioden årsmöte till årsmöte.
Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet.
Revisionsberättelser överlämnas till distriktsstyrelsen 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
lokalavdelningarna eller när lokalavdelningar som den 31 december föregående år represen-
terade minst 1/3 av distriktets medlemmar begär det.
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Vid extra årsmöte får endast behandlas det som det extra årsmötets kallelse har innehållit. 
Motioner 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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MOTION 2021:1

Podcast om Svenska kyrkans unga

Under en motionsskrivarkväll kom jag på idéen om en podcast för svenska kyrkans 
unga, där man pratar om livet i svenska kyrkan som ung, hur det är att konfirmera 
sig, olika events som hålls och tron till Gud. Detta tror jag och fler skulle vara en rolig 
sak som får fler att engagera sig hos oss, samt att det är roligt att lyssna och prata 
om. Till exempel om någon funderar på att konfirmera sig så kan man lyssna på pod-
casten och höra berättelser från folk som har konfirmerat sig och därav får mer insyn 
i hur det faktiskt är att konfirmera sig och vara en del av svenska kyrkan och svenska 
kyrkans unga. Jag anser att detta är något som skulle öppna ögonen för många och 
få bort stereotypen av folk som är aktiva inom svenska kyrkan, men också att det är 
kul för oss som är medlemmar att höra andras historier och upplevelser som
medlem. 

Jag föreslår därför 

att  årsmötet beslutar att starta en podcast driven av medlemmar i svenska  
 kyrkans unga.

Karolina Kässlin       19 mars 2021 Stockholm
Ombud och Kontaktperson, Sankt Mikaels församling
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MOTIONSSVAR 2021:1 
DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR:
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UPPDATERAS I 
KOMMANDE 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Årsmötespresidium
Presidieordförande Rebecca Regner  Vallentuna 
Presidieordförande Joakim Persson   Täby 
Presidiesekreterare Julia Hammarström  Tyresö  
Presidiesekreterare Alba Åhlander   Engelbrekt  

Distriktsstyrelse
Distriktsordförande Madeleine Friberg Ahlm Vantör  

Ledamot 2 år  Ludwig Andersson  Haninge 
Ledamot 2 år  Daniel Kevesäter  Brännkyrka 
Ledamot 2 år  Nicole Oddbratt  Sundbyberg 
Ledamot 2 år  Ellen Lakey   Solna 

Ledamot 1 år  Alexander Broberg Olsson Sollentuna 
Ledamot 1 år  Amanda Ahlgren  Sankt Mikael 
Ledamot 1 år  Nora Beck   Brännkyrka 
Ledamot 1 år  Vakant 

Vice ordförande Ludwig Andersson  Haninge      
     
 
Kvarsittande  Anton Nyman   Sollentuna
   Klara Gäfvert   Sankt Mikael      
   Linnea Ahdenkari  Högalid
   Liv af Donner   Nacka

Revisorer
Räkenskapsrevisor Maria Fränne   PWC 
Räkenskapsrevisor Staffan Törnqvist  Brännkyrka
Räkenskapssuppleant Vakant  
Räkenskapssuppleant  Vakant 

Sakrevisor (sammankallande) Ida Oscarsson  Västermalm   
Sakrevisor   Vakant 
Suppleant sakrevisor  Vakant
Suppleant sakrevisor  Vakant
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Ombud till Riksårsmötet
Erik Jildeteg   Boo 
Matilda Hellgren  Saltsjöbaden 
Nicole Oddbratt  Sundbyberg  
Sofia Jonback   Brännkyrka    
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 25 ombudsplatser)

Ersättare till Riksårsmötet
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

(Totalt 8 ersättningsplatser)

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

(Totalt 5 platser + 1 ansvarig ledare)

55



VA
L

46
Presentation av föreslagen distriktsstyrelse

PRESENTATION AV FÖRESLAGEN DISTRIKTSSTYRELSE

UPPDATERAS I 
KOMMANDE 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 
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www.skuss.se
info@skuss.se

08 22 39 37

Tagg för Distriktsårsmötet: #skussdåm #dåm21
Facebook: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Twitter: @SKUSS
Instagram: @skustockholm


