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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT
2020/2021

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu har det gått ett helt år sedan vi senast fick samlas till årsmöte, och då för första gången 
i organisationens historia ett digitalt årsmöte. Det är med viss sorg som vi även detta år får 
ses digitalt, men med vaccin i sikte blickar vi framåt mot en framtid med både digitala och 
fysiska mötesplatser inom SKUSS.

Pandemin har inneburit nya utmaningar för oss som barn- och ungdomsorganisation. Men 
det har även fått oss att hitta nya sätt att nå ut till våra medlemmar genom digitala kanaler 
såsom spelkvällar med among us över zoom eller att baka tillsammans via instagram. Vilket 
varit bra då vi under året inte har kunnat genomföra våra största arrangemang Ljuspunkt 
vinter och Midnattsvolleyn.

Vi har i år slagit rekord i antal lokalavdelningar som styrelsen besökt, och sett många exem-
pel på hur bra lokalavdelningar runtom Stockholm har hanterat pandemin.  Samtidigt har 
vi sett att församlingars barn- och ungdomsverksamhet i många fall har ställts in eller ned-
prioriterats när församlingar har anpassat sig till de nya förutsättningarna. Detta är något vi 
behöver fortsätta att bevaka och se hur vi kan stötta församlingar i deras arbete med barn 
och unga.

Distriktsstyrelsen har under året passat på att arbeta med en del organisationsfrågor och 
interna dokument såsom policy, klimatutredning och material till ledarutbildning. Det har 
också varit ett händelserikt år för arbetsledningen där vi har haft både personalförändringar 
och ändrat medlemskap i vår arbetsgivarorganisation.

Vi har under året blivit starkare som organisation, utvecklat våra relationer till Svenska kyr-
kan och Sensus, samt lyckats hitta nya vägar framåt när pandemins vindar har blåst starka. 
Detta gör att SKUSS är redo för framtidens nya utmaningar och kan fortsätta att starkt stå 
upp för barn och unga i Svenska kyrkan.

För mig innebär detta årsmöte att livet går vidare på andra vägar. Jag kommer alltid bära 
med mig SKUSS och hur jag har fått växa i tro och ansvar i denna organisation. Nu är det 
dags att lämna över stafettpinnen till nästa ordförande och styrelse som får fortsätta kämpa 
för att barn och unga får vara med och bestämma i Svenska kyrkan.

Stort tack för alla dessa år, så ses vi i framtiden kanske på en volleybollplan eller mellan 
tälten på Husarö. Tillsammans är vi starka och kan göra Svenska kyrkan bättre! 
 

SIGNE WOLF
Ordförande

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
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MEDLEM- OCH LOKALAVDELNINGSSTATISTIK
Det är med glädje och stolthet som vi konstaterar att vårt arbete är uppskattat och att våra med-
lemmar 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 Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholms stift 
2001 medlemmar i åldern 0-30 år, 
fördelat på 42 lokalavdelningar. In-
räknat både medlemmar och vuxen-
medlemmar 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 registerans-
varig, 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 5 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-
matutredning av SKUSS verksamhet, utveckla 

Verksamhetsberättelse
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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
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Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
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  
lägerplats

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 13 
stycken SKUSS-kvällar med dessa teman; 
sommarhäng, poängjakt, quiz-kväll, hal-
loween-kväll, bibelhäng, spelkväll(ar), julspe-
cial, pluggkväll, motionsskrivarkväll och bak-
kväll. SKUSS-kvällar har varit ett av våra mest 
återkommande 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 an-
dra kreativa lösningar för att kunna dela tro 
och gemenskap med våra medlemmar. Under 
hösten 2020 publicerades tre höstandakter 
på våra sociala medier och under våren 2021 
publicerades tre vårandakter. I adventstid 
publicerades också böner med distriktsstyrel-
semedlemmar på vår instagram. 

SAMVERKAN MED AN-
DRA 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 på-
börjat arbetet med att formalisera samarbe-

tet mellan organisationerna i form av ett avtal 
eller avsiktsförklaring.

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

2019 köpte Stockholms stift St Jacobs kyrka 
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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 som du hittar här: https://
skuss.se/om-oss/styrdokument/

SKUSS REPRESENTA-
TION I FÖRENINGAR 

OCH UTSKOTT
Stockholms stifts internationella utskott

Under året har SKUSS haft en adjungerad 
plats i Stockholms stiftsstyrelse internatio-
nella utskott där Signe Wolf varit SKUSS re-
presentant. Stiftets internationella utskottet 

Verksamhetsberättelse



VE
RK

SA
M

H
ET

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

20
Verksamhetsberättelse 

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 
mer strategiskt med att rekrytera medlemmar 
och skapa engagemang i distriktet. Detta 
skedde genom kampanjen DS gör saker för 
medlemmar, digitala andakter, SKUSS kvällar 
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och en större närvaro på sociala medier. Stra-
tegin fokuserar också på att uppmärksamma 
församlingsmedarbetare 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 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 Face-
book-sida ”Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift”.

 I mars 2021 är det 1 136 personer som gil-
lar Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
på Facebook och 895 personer följer oss på 
instagram. I genomsnitt brukar cirka 200 perso-
ner titta på våra Insta-storys och cirka 500 per-
soner ser våra facebook-inlägg. 

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

Följande bilder var mest gillade under år 2020

Information om Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
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.  

GDPR-incident

Under julen 2020 blev tyvärr en på kansliet 
bestulen på sin arbetsdator. På datorn fanns en 
dropbox-mapp där bland annat anmälningslis-
tor finns. Själva datorn var lösenordsskyddad, 
och efter stölden så spärrads kontot och alla 
lösenord byttes. Vi informerade om händelsen 
i vårt nyhetsbrev som skickades i januari 2021. 
Detta för att det fanns en liten risk att person-
uppgifter kan ha nått någon utanför organi-
sationen, och då behöver vi göra detta enligt 
GDPR. En GDPR-anmälan har gjorts til Integri-
tetsmyndigheten som har avslutat ärendet. 



VE
RK

SA
M

H
ET

SB
ER

ÄT
TE

LS
E

22
Verksamhetsberättelse 

4 identifierade huvudområden för SKUSS
4 områden identifierades i utredningen som områden SKUSS på större eller mindre sätt 
kan påverka sin klimatavtryck. 

Nedan är de illustrerade utifrån hur mycket organisationen kan påverka utsläppen och 
utifrån hur stor klimatpåverkan det området har.

Hur ser vår klimatpåver-
kan ut i dagsläget?

Vad kan vi påverka?

Var gör vi störst skillnad?

Ta del av hela utredningen på 
https://skuss.se/om-oss/styrdokument/

Är ett område som ger 
stor klimatpåverkan om 
organisationen 
använder �yg.

Vi har inga egna fordon 
och �yger inte.

Genom att arbeta med att 
öka kunskap och engage-
mang hos våra medlemmar 
stärker vi arbetet med klimat 
och hållbarhet.

Genom att arbeta med detta  
i vårt påverkansarbete 
gentemot Svenska Kyrkan 
stärks deras arbete med 
frågorna. 

Alla inköp har en klimat- 
och miljöpåverkan. 

Våra inköp kan delas in i 
tre kategorier; 
verksamhetsmaterial, mat 
& dryck samt övriga 
inköp. 

Är vanligtvis det område 
för organisationer som 
skapar störst klimatpå-
verkan. 

Gäller ej för SKUSS då vi 
inte äger några egna 
lokaler


