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1. Inledande formalia
1.1 Mötets öppnande
Ordförande Signe Wolf förklarade mötet öppnat 14:18.
1.2 Bön eller psalm
Matilda ledde oss i bön.
1.3 Lägesrunda
Vi har haft styrelsehelg och spenderat hela helgen tillsammans, ingen lägesrunda
nödvändig.
1.4 Val av mötesordförande
Föreslagen mötesordförande: Signe Wolf
Distriktsstyrelsen beslutade
att
välja Signe Wolf till mötesordförande.
1.5 Val av mötessekreterare
Föreslagen mötessekreterare: Daniel Kevesäter
Distriktsstyrelsen beslutade
att
välja Daniel Kevesäter till mötessekreterare.
1.6 Val av mötesjusterare
Föreslagen mötesjusterare: Matilda Hellgren
Distriktsstyrelsen beslutade
att
välja Matilda Hellgren till mötesjusterare.
1.7 Val av adjungerade
Det fanns inga närvarande att adjungera.
1.8 Mötets beslutanderätt
Mötet fanns beslutsmässigt eftersom vi var fler än hälften närvarande och kallelsen
hade skickats ut i tid
1.9 Fastställande av föredragningslista
Distriktsstyrelsen beslutade
att
fastställa föredragningslistan enligt förslag.
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1.10 Föregående protokoll
Distriktsstyrelsen beslutade
att
bordlägga protokoll DS8 då den inte var färdigjusterad och utskickad till
styrelsen.
2. Informationsärenden
2.1 Rapporter
a. Förbundet
Ett förnyelsesms (medlemskap) gick ut igår och en påminnelse 8e februari. I år är
det inte bara att svara ja, utan man får en länk till en sida där man behöver klicka i
en "ja-ruta" för att förnya sig. Det positiva är att du inte behöver logga in på
något konto utan det räcker att klicka ja i rutan. Förbundet är också på väg att ta
fram nya illustrationer till kommunikationsmaterial. Är det någon illustration ni
saknar så kontakta kansliet så kanske vi kan påverka så att det tas fram en ny
illustration för detta.
b. Kansliet
Kansliet är tillbaka efter julledigheten. På agendan har varit att hantera den
personuppgiftsincident som skedde över ledigheten när Bettinas dator blev
stulen. Men även komma igång med att peppa förnyelse av medlemskap,
årsmöten i lokalavdelningar m.m.
Kansliet har också sammanställt ett förslag till ungdomsråd till Biskopen.
Revisions- och årsbokslutsarbetet har också påbörjats och kommer ske löpande
fram till DÅM.
c. Stiftet
Den nya organisationen har nu startat så sakteliga, arbete "som vanligt" sker
parallellt med att nya roller sätts. Fokus internt är att de just nu gör en
kartläggning av allas arbetsuppgifter.
Projektgruppen för Stiftsmötet/Stiftsdag i rörelse som Bettina är representant i
från SKUSS håll har haft sitt första möte för i år, där fokus framförallt handlar
om att peppa församlingar att anmäla sig till stiftsdagen.
d. Arbetsutskottet (AU)
AU hade ett möte under föregående vecka då de diskuterade dels denna
styrelsehelg, även ett biskopsråd. Något som diskuterats med biskopen under ett
tidigare styrelsemöte.
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e. Organisationsutskottet (OU)
OU hade ett möte i onsdags (Läs bilaga 3).
f. Verksamhetsutskottet (VU)
VU har ännu inte haft ett möte sedan senaste styrelsemötet. De har arrangerat en
SKUSS-kväll i fredags kväll. Ljuspunktsgruppen har haft flertalet möten, anmälan
skulle ha öppnats under fredagen men blev förflyttad till på måndag efter lite
komplikationer.
g. Ekonomiutskottet (EU)
EU hade ett möte under föregående vecka (Läs bilaga 4).
h. Internationella utskottet – SKUGG (IU)
IU har ännu inte haft ett möte. Arbetet fortgår.
Signe sitter i Stiftstyrelsens internationella utskott, de ska ha möte på tisdag.
i.

Friluftsutskottet (FU)
FU var med på lördag förmiddag under styrelsehelgen. Utöver detta fortgår
arbetet.

j.

Kontakt med lokalavdelningar
Daniel och Klara var med på Brännkyrkas styrelsemöte och på St Mikaels
spelkväll/medlemsmöte. Daniel var även med på Farstas styrelsemöte.

2.2 Beslutsuppföljning
Inga tidigare beslut att följa upp.
2.3 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor att diskutera.
2.4 SKUSS och Covid-19
Sedan senast så har det klubbats igenom en ny lag, Pandemilagen. Den kan ställa till det
för oss i våra aktiviteter, men vi får arbeta med det som det kommer.
2.5 Styrelsearbete
Signe har haft ordförandesamtal med alla, och lyssnat på vad alla har haft att säga
halvvägs igenom året.
AU diskuterade på senaste mötet att de vill sänka tröskeln för nya ledamöter i DS. Att
införa något som gör det lättare för nya ledamöter att komma in i styrelsens arbete.
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3. Beslutsärenden
3.1 Propositioner
Distriktsstyrelsen beslutade

att
lägga fram proposition 2021:1
Verksamhetsplan till distriktsårsmötet 2021.
att
lägga fram proposition 2021:2 Budget till
distriktsårsmötet 2021.
att
lägga fram proposition 2021:3 Stadgar till
distriktsårsmötet 2021

4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor
Kansliet är tillbaka från julledigheten.
4.2 Övriga frågor
4.2.1. Stöld
Under julledigheten så hade Bettina ett inbrott och blev bestulen på arbetsdator, telefon
m.m. Därför så har vi, utöver vanlig polisanmälan, gjort en anmälan till Datainspektionen
på grund av GDPR. Alla i styrelsen har blivit informerade om vad som hänt och att
eventuell information kan ha läckt ut. Information kommer även att komma ut i
nyhetsbrevet.
Linnea Ahdenkari lämnade mötet 14:57
4.2.2 Medlemskap av yngre barn
Vi har diskuterat tidigare om att vi inte har så jättemycket barn som är medlemmar i vår
organisation. Finns det något som vi kan ge till barnen som de kan ge till föräldrar så att
deras barn blir medlemmar hos oss? Inte det enklaste att ett barn fyller i en medlemsblankett och lämnar in den till registeransvarige. Klara tog på sig att fortsätta
diskussionen i VU.
4.3 Nästa sammanträde
Nästa möte är den 15 februari klockan 18:00.
4.4 Mötets avslutande
Signe Wolf avslutade mötet klockan 15:01.
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Beslutsärende 3.1 Propositioner
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PROPOSITIONER

PROPOSITION 2021:1 VERKSAMHETSPLAN 2021-2022

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att: anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2021-2022 i sin helhet.
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Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
2021-2022

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 lokalavdelningarna och distriktsstyrelsen.

Innehållsförteckning:

Mål 2021:

• Medlemsvård
• Verksamhet
• Information
• Organisation
• Riksarrangemang
• Representation/samarbeten
• Samarbeten med andra distrikt

MEDLEMSVÅRD
Medlemsvård och medlemsrekrytering

Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) arbeta för att rekrytera
nya medlemmar och bli bättre på att behålla
tidigare medlemmar. Vi anser att våra medlemmar är det viktigaste vi har och vi vill även
under samma period öka antalet stödmedlemmar.

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

Målgrupp:
Alla.

Lokalavdelningsbesök

Under året vill vi genomföra lokalavdelningsbesök inom distriktet i syfte att synas hos
medlemmarna, stärka lokalavdelningarnas
demokrati och sprida information om Svens-

Att erbjuda alla lokalavdelningar ett (1) besök.
Att tilldela alla lokalavdelningar en (1) kontaktperson från styrelsen.

Mål 2022:

Att erbjuda alla lokalavdelningar ett (1)
besök.

PROPOSITIONER

VERKSAMHETSPLAN FÖR
VERKSAMHETSÅREN
2021-2021

Att tilldela alla lokalavdelningar en (1) kontaktperson 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 församlingen, 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 ledarutbildningar i lokalavdelningar. Innehållet
grundar sig i material från tidigare ledarutbildningar och kommer innehålla t.ex.
information, tips på övningar och stöd för hur
en bra ledare agerar med konfirmander, ungdomar utanför kyrkan, andra ungdomsledare
och personal inom Svenska kyrkan. Detta
kompendium finns digitalt samt utskrivet på
kansliet och kan skickas till lokalavdelningar
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Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
2021-2022

PROPOSITIONER

som efterfrågar det. Distriktsstyrelsen kommer gärna på besök och stöttar i arbetet med
utbildningen i lokalavdelningen.

Mål 2021:

Att erbjuda kompendiet till alla lokalavdelningar.

Mål 2022:

Att erbjuda kompendiet till alla lokalavdelningar.

Samlingen

Under en heldag får våra medlemmar möjligheten att träffas och umgås. Tanken är att
arrangera två samlingar under ett verksamhetsår 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 organisation.

Mål 2021:

Att medlemmar från minst 5 olika lokalavdelningar är närvarande.

Mål 2022:

Att medlemmar från minst 8 olika lokalavdelningar är närvarande.

Målgrupp:

Medlemmar som är 14+.

Samarbetsträff

Styrelseutbildning (STUB)

STUB, styrelseutbildning, är en dag för distriktets 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) lokalavdelningar

Mål 2022:

Att samla styrelser från minst sju (7) lokalavdelningar.

Målgrupp:

Styrelsemedlemmar från distriktets alla lokalavdelningar.

Ljuspunkt

Ljuspunkt är ett läger för distriktets medlemmar att utvecklas och växa i tro och gemenskap. 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.

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:

Mål 2021:

Mål 2022:

Att arrangera en (1) träff under verksamhetsåret.

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

Mål 2022:

Att samla 140 deltagare under vinterlägret
och 50 deltagare på sommarlägret.

Att arrangera två (2) träffar under verksamhetsåret.

Målgrupp:

Anställda som arbetar med barn och unga i
församlingar
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VERKSAMHET

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.

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

Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
2021-2022


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

Mål 2021:

Att genomföra Barndagen minst en (1) gång.

Mål 2022:

Att genomföra Barndagen minst en (1) gång.

Målgrupp:

vi lägerplatsen på Husarö inför årets säsong.
Den ger en möjlighet att få en paus från
vardagen för att samla på sig krafter tillsammans med andra medlemmar. Medlemmar
är välkomna att följa med ut 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 friluftsutskottet (FU) deltar under uppbyggnaden.

Mål 2022:

PROPOSITIONER

göra sina röster hörda och vara med och påverka rörelsens nutid och framtid. Distriktsårsmötet ska genomföras i en lokalavdelning
eller blivande lokalavdelning.

Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt
funktionsduglig för kommande säsong.
Att sju (7) medlemmar utanför friluftsutskottet (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 känna kristen tro och växa som individer. Detta är
en chans för de yngre medlemmarna att komma ut i naturen och lära sig att samarbeta,
resa sitt eget tält, bygga sin egen lägerplats
och i viss mån laga sin mat över öppen eld.

Mål 2021:

Att möjliggöra för yngre barn att prova på
friluftsliv.
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.

Mål 2022:

Att möjliggöra för yngre barn att prova på
friluftsliv.
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.

Målgrupp:
Barn i åldrarna 6-9 år.

Husarö Junior

Barn i åldrarna 0-12 år

Husarö Uppbyggnad

Under Kristi Himmelsfärdshelgen förbereder

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

Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
2021-2022
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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 lokalavdelningar bland deltagarna.

Mål 2022:

Att möjliggöra för yngre barn att prova på
friluftsliv.
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.

Målgrupp:

Barn i åldrarna 9-13 år.

Husarö rivning

Under rivningen av lägerplatsen plockar vi
ner allt säsongsuppsatt materiel, exempelvis
matsalstältet och borden; vi placerar dessa i
vinterskydd. Under helgen förbereder deltagarna 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 friluftsutskottet (FU) är med under rivningen.

Mål 2022:

Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och
långsiktigt perspektiv.
Att sju (7) medlemmar utanför friluftsutskottet (FU) är med under rivningen.

Målgrupp:

Ungdomar, unga vuxna & vuxna.

Midnattsvolleybollturnering

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

exempelvis “bästa utklädnad”. Den lokalavdelning som vinner turneringen får även
agera värdar påföljande år, alternativt “ge” sitt
värdskap till en annan lokalavdelning som vill
arrangera turneringen. En kväll för peppning
och gemenskap.

Mål 2021:

Att SKUSS understödjer förberedelserna och
verkställandet av turneringen.
Att verka för att alla intresserade lokalavdelningar får delta med minst ett (1) lag.

Mål 2022:

Att SKUSS understödjer förberedelserna och
verkställandet av turneringen.
Att verka för att alla intresserade lokalavdelningar får delta med minst ett (1) lag.

Målgrupp:

Ungdomar & unga vuxna.

SKUSS-skaparna

En kreativ tävling som arrangeras för barngrupper. Temat för tävlingen varierar, men
det bygger på att barngruppen ska utföra en
kreativ aktivitet på hemmaplan som tävlingsbidrag. Den segrande barngruppen, vilken
utses av distriktsstyrelsen, vinner att Barndagen arrangeras i församlingens närhet.

Mål 2021:

Att arrangera tävlingen en (1) gång.
Att minst fyra (4) barngrupper från olika
lokalavdelningar/församlingar deltar i tävlingen.

Mål 2022:

Att arrangera tävlingen en (1) gång.
Att minst sju (7) barngrupper från olika
lokalavdelningar/församlingar deltar i tävlingen.

Målgrupp:

Barn i åldrarna 6-13 år.

SKUSS-kvällar

Några gånger per termin samlas vi, umgås
och har det roligt tillsammans med medlemmar 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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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 ungdomar. 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.

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

Sociala medier

Mål 2021:

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

Mål 2022:

Nyhetsbrevet/informationsutskick

Att arrangera SKUSS Ungdomsmässa en (1)
gång, med förhoppning om en större festmässa.

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, samarbete och roligheter.

Mål 2021:

Att arrangera fotbollscupen en (1) gång.
Att verka för att alla intresserade lokalavdelningar får delta med minst ett (1) lag.

Mål 2022:
Att arrangera fotbollscupen en (1) gång.
Att verka för att alla intresserade lokalavdelningar får delta med minst ett (1) lag.

PROPOSITIONER

umgås med varandra. Samla kompisarna och
häng på!

Vi skickar nyhetsbrev via mejl till alla medlemmar 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 lokalavdelningarna 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 heltidstjänst. 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.

Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
2021-2022
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PROPOSITIONER

Målgrupp:

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

Distriktsordförandesamlingar

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

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 möjliggöra 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.

Mål 2021:

Att distriktsordförandeparet deltar på förbundets distriktsordförandesamlingar.

Mål 2022:

Att distriktsordförandeparet deltar på förbundets distriktsordförandesamlingar.

Riksårsmöte (RÅM)

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

Mål 2021:

Att skicka alla Stockholms ombud.
Att möjliggöra en gemensam resa, eller vid
digitalt möte erbjuda en gemensam mötesplats för Stockholms ombud.
Att anordna en förträff för Stockholms representanter.

Mål 2022:

Att skicka alla Stockholms ombud.
Att möjliggöra en gemensam resa.
Att anordna en förträff för Stockholms representanter.

8

Alla medlemmar.

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

Målgrupp:

Alla medlemmar.

REPRESENTATION/
SAMARBETEN
Vi vill både utveckla våra nuvarande samarbeten med andra organisationer och skapa nya.
Vi vill dra nytta av vad andra har att ge oss
i erfarenheter och resurser. Vi vill synas och
höras i andra organisationer med utgångspunkt i att vi är unga och kristna inom Svenska kyrkan.

Samverkan med Svenska kyrkan

Svenska Kyrkans Unga är sen kyrkomötet
2018 Svenskan Kyrkans erkända barn och
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

Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
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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 internationella utskott.

Mål 2022:

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.

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

Mål 2022:

Att utse en person till stiftsstyrelsens internationella utskott.

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

SENSUS Studieförbund

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

PROPOSITIONER

bidrag till personal och verksamhet. Vi samarbetar även med Stockholms stift kring det
internationella arbetet och har en adjungerad
plats i stiftsstyrelsens internationella utskott.

Att fortsatt samarbeta med andra 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:

Mål 2021:

Att utveckla våra relationer med Sensus studieförbund och se över en samarbetsplan.

Mål 2022:

Att utveckla våra relationer med Sensus studieförbund.

Sigtuna folkhögskola

Att delta aktivt i planering och genomförande.
Att i samband med mässorna erbjuda fika.

Mål 2022:

Att delta aktivt i planering och genomförande.

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.

Att i samband med mässorna erbjuda fika.

Mål 2021:

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

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

Målgrupp:

Unga vuxna.

Uppdrag Global

Mål 2021:

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag
Global.

Proposition 2021:1 Verksamhetsplan
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Mål 2022:

PROPOSITIONER

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 Prideveckan. SKUSS är, och ska vara, en jämlik organisation 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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PROPOSITIONER

PROPOSITION 2021:2 BUDGET 2021-2022
Budget 2021
Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Intäkter

Kostnader

Summa

1 075 000
0

0
40 400

1 075 000
-40 400

560 000
0
0
0

1 207 300
28 000
159 500
36 000

-647 300
-28 000
-159 500
-36 000

0
0
0
0

20 000
51 000
22 200
0

-20 000
-51 000
-22 200
0

20 100
40 000

42 600
151 800

-22 500
-111 800

20 500
7 500
0
0

162 300
38 000
33 700
15 000

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

2 007 800

-284 700

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:

1 723 100

* Utbildning i demokrati
Barndagen
Tematisk tävling för barngrupper
SKUSSkvällar
Samarbetsträffar
Mässa för Unga Vuxna
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Budget 2021-2022


Bidrag, kollekter och anslag
Administrativa kostnader

Intäkter

Kostnader

Summa

1 160 000
0

0
40 400

1 160 000
-40 400

560 000
0
0
0

1 125 800
13 000
168 500
36 000

-565 800
-13 000
-168 500
-36 000

0
0
0
0

38 000
51 000
22 200
0

-38 000
-51 000
-22 200
0

20 100
40 000

42 600
151 800

-22 500
-111 800

65 000
7 500
0
0

195 300
38 000
38 500
15 000

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

1 852 600

1 976 100

-123 500

Kansli och styrelse
Kanslipersonal
Kansli
Styrelse & projektgrupper
Revision

PROPOSITIONER

Budget 2022

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
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PROPOSITIONER
4

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att: 		anta budget för 2021 i sin
									
helhet.
anta preliminär
budget för 2022 i sin helhet.

Budget 2021-2022


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 medlemmar och vänner till
Svenska Kyrkans Unga.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att

PROPOSITIONER

PROPOSITION 2021:3 STADGEÄNDRING

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 medlemskap; 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, revisorer 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.”

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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PROPOSITIONER

§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 medlemskap; 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, revisorer 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 uppdragsgivare. 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. Årsmötet
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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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.

PROPOSITIONER

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. Distriktsstyrelsens
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.

§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 distriktsordförande. 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. Medlem
äger rätt att på kansli eller annan liknande plats där organisationen har sitt säte ta
del av upprättad eller inkommen handling.

§11 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar, när minst 1/4 av de anslutna
lokalavdelningarna eller när lokalavdelningar som den 31 december föregående år representerade
minst 1/3 av distriktets medlemmar begär det.
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PROPOSITIONER

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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