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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT
2021/2022

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Äntligen är vi samlade igen efter helt år och äntligen får vi ses fysiskt för att diskutera året 
som varit och för att nu diskutera framtiden och yrka för hur ni medlemmar vill att nästa år 
ska se ut.

Med pandemin som lidit mot sitt slut så ökade våra möjligheter att ses och bedriva våra 
verksamheter igen på riktigt. Vi fick äntligen en ny lokal i självaste domkyrkoförsamlingen 
och Ljuspunkt Vinter fick vakna från sin tid i ide och det blev en helg av kärlek, gemenskap 
och massa skoj i sann SKUSS anda. Sist men inte minst har vi skrivit avtal med SENSUS 
Studieförbund som kommer fortsätta ge oss massa kunskap.

Även detta år har vi funnits på plats i olika forum för att se till att barn och unga 
genomsyrar allt som Svenska Kyrkan i Stockholm gör. Vi finns bland annat med i Kyrkorna 
på PRIDE gruppen och stiftsstyrelsens internationella utskott. Framförallt har vi startat och 
funnits med i diskussioner där barn och ungdomsverksamhet runt om i Stockholm 
diskuteras för att se till att barn och unga är fortsatt en självklarhet i kyrkans samtid.     

Slutligen vill jag säga stort tack! Tack för jag fått vara i Stockholms distriktsstyrelse i fem år 
och er ordförande under det gångna året. Det har verkligen varit en tid full av glädje, 
gemenskap, värme, kärlek och framförallt hopp!
Ni är bara bäst och världens finaste. Glöm aldrig att ni, barnen och ungdomarna är kyrkans 
framtid men framförallt Svenska Kyrkans samtid!

Tack!   

MADELEINE FRIBERG AHLM
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 2021 hade Svens-
ka Kyrkans Unga i Stockholms stift 
1738 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 1914 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. 2021 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 2021, haft 
8 protokollförda styrelsemöten under 2021 och 
4 protokollförda styrelsemöten under 2022. 

Styrelsen bestod före Distriktsårsmötet 2021 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 Marovic, 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

Styrelsen bestod efter Distriktsårsmötet 2020 av:

Ordförande: Madeleine Friberg Ahlm, Vantör 
Vice ordförande: Ludwig Andersson, Haninge 
Alexander Broberg Olsson, Sollentuna (t.o.m. 
2021-08-09)
Amanda Ahlgren, Sankt Mikael 
Anton Nyman, Sollentuna 
Daniel Kevesäter, Brännkyrka 
Klara Gäfvert, Sankt Mikael
Linnea Ahdenkari, Högalid
Liv af Donner, Nacka
Madelene Engström, Hammarby
Nicole Oddbratt, L=KA Sundbyberg
Nora Beck, Brännkyrka

Styrelsehelger

Distriktsstyrelsen la grunden till sommarens 
och höstens arbete med en digital 
styrelsehelg den 22-23 maj. 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 2022 
träffades styrelsen digitalt för att se över 
förutsättningarna för resten av året, slutföra 
arbetet med årets propositioner 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 personal-
ärenden, relationen till Stockholms stift, 
organisationens ekonomi samt för att leda och 
fördela arbetet i styrelsen.

Den arvoderade arbetsledningen har under 
året bestått av Signe Wolf och Madeleine 
Friberg Ahlm. De har under verksamhetsåret 
tagit ansvar för det operativa arbetsgivar-
ansvaret samt det löpande arbetet med 
relationen till Stockholms stift och andra 
samarbetsorganisationer. Även samman-
kallande för verksamhetsutskottet och 
organisationsutskottet har varit en del av 
arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har under året bestått av: 
Madeleine Friberg Ahlm, Ludwig Andersson, 
Amanda Ahlgren och Daniel Kevesäter. 

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 
följande: Husarö junior och minior, Ljuspunkt 
sommar, Ljuspunkt vinter, Ungdomsmässor, 
SKUSS-skaparna, Barndagen, SKUSS-kvällar och 
Fotbollscupen.

Verksamhetsutskottet har under året bestått 
av: Amanda Ahlgren (sammankallande), Linnea 
Ahdenkari, Liv af Donner, Nicole Oddbratt, 
Ellen Lakey

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, 
utveckla interna styrdokument kring 
lokalavdelnings-besök, podcast om SKUSS, 
Distriktsårsmötet, Ledarutbildning,

Verksamhetsberättelse
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Styrelseutbildning, Mässa för Unga Vuxna, 
Samlingen och uppdaterat interna 
dokumentmallar.  

Organisationsutskottet har under året bestått 
av: Daniel Kevesäter (sammankallande), Klara 
Gäfvert, Anton Nyman, Madelene Engström, 
Nora Beck

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 
utskottet och styrelsen i organisationens 
ekonomi, att ta fram långsiktiga rutiner för 
rapportering av ekonomi till styrelsen, samt 
att ta fram ett nytt avtal med Svenska Kyrkans 
Unga i Uppsala stifts gällande regionbidraget.    

Ekonomiutskottet har under året bestått av: 
Ludwig Andersson (sammankallande), Daniel 
Kevesäter, Anton Nyman, Ellen Lakey. 

Friluftsutskottet

Friluftsutskottet består av ideella och 
ledamöter 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: 
Anton Nyman (sammankallande), Daniela 
Marović, Klara Gäfvert, Patrik Anglebjer 
(t.o.m. hösten 2021), Torbjörn Karlsson, 
Martin Skoog, Jeanette 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 med walk for future, 
uppdrag global m.m.  

Internationella utskottet har under året 
bestått av: Linnea Ahdenkari 
(sammankallande), Madelene Engström och 
Nicole Oddbratt.

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 2021/2022.

Anställd kanslipersonal under året

Stina Scott, konsulent. Tjänstledig fr.o.m. 
2022-04-04  
Bettina Klinke, konsulent. Föräldraledig fr.o.m. 
2021-10-09  
Michell Malmgren, vikarierande konsulent. 
Fr.o.m. 2022-01-04  
Beatris Ruthström, vikarierande konsulent. 
Fr.o.m. 2022-04-01 

Räkenskapsrevisorer

Maria Fränne, PWC 
Olof Bergendal, förtroendevald

Suppleanter: 
PWC (suppleant för Maria Fränne) 
Staffan Törnqvist (suppleant för Olof Bergen-
dal

Sakrevisorer

Ida Oscarsson
Tobias Jonsson

Inga suppleanter valdes.

Valberedning

Valberedningen bestod före Distriktsårsmötet 
2021 av:

Fredrik Olofsson, sammankallande 
Amanda Fjellström 
Patrik Anglebjer
Richard Sefyrin Lund

Verksamhetsberättelse
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Valberedningen bestod efter Distriktsårsmötet 
2020 av:

Matilda Hellgren, sammankallande 
Erik Jildeteg
Richard Sefyrin Lund 

VERKSAMHET

Ljuspunkt Vinter 2022

Helgen 25-27e mars genomfördes Ljuspunkt 
vinter 2022. Planeringsgruppen arbetade 
under året fram lägerplanering utifrån olika 
scenarion för att kunna skapa ett så 
smittskyddssäkert läger som möjligt. Årets 
tema var “Pånyttfödelse” och hölls på 
Stjärnholms stiftsgård i Strängnäs stift. 74 
personer deltog från 11 församlingar och 
lokalavdelningar.

Ljuspunkt Sommar 2022

Ljuspunkt Sommar var planerat att 
genomföras i augusti på Husarö lägerplats. 
På grund av att vi inte kunde få tag på någon 
präst att följa med som lägerpräst ställdes 
lägret in i juli. Samtal med stiftsledningen har 
skett under hösten där SKUSS har påpekat 
vikten av att vi har lägerpräster på våra läger 
och behovet av stöd och hjälp i processen för 
att hitta dessa.

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 2021 genomfördes digitalt 
den 17 april och samlade 118 deltagare från 
21 lokalavdelningar varav 75 ombud. 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 
miniorer och juniorer samt för ungdommar. 
På lägerplatsen finns det ett badberg, egen 
brygga, lägerkök, sjukstuga och 
fridluftsutrustning.

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

          Husarö strategi
I januari 2021 så tillsatte distriktsstyrelsen en 
strategigrupp som, under verksamhetsåret 
2021/2022, skulle arbeta för att ta fram en 
strategi för Husarös framtid. Detta arbete har 
skett löpande under verksamhetsåret och 
resulterade i en presentation som hölls för 
Friluftsutskottet och Distriktsstyrelsen under 
styrelsehelgen den 15-16 januari. Denna 
utredning är det som ligger till grund för den 
proposition (Proposition 2022:1 - Husarö 
lägerplats) som distriktsstyrelsen lagt fram till 
årsmötet 2022.

Uppbyggnad och rivning av Husarö 
lägerplats

Under uppbyggnaden av Husarö lägerplats 
förberedde vi lägerplatsen för att kunna hålla 
årets läger och hyresgäster. Den ideella 
skaran som deltog lyckades med gott 
resultat och god hastighet göra det som var 
planerat för helgen. Sammanlagt deltog ca 7 
personer på Husarö Uppbyggnad, varav 
några var där inför sommarens läger.

Under en helg i oktober stängde vi ned 
lägerplatsen för att skydda den från vinterns 
väder och vind. En liten skala volontärer 
plockade ner lägerplatsen med gott resultat.   

Husarö Minior och Junior

År 2021 genomfördes ett kortare junior- och 
miniorläger på Husarö den 13-15 augusti, 
under temat ”Wild Kids!”. Lägret var först 
planerat till 28 juni-4 juli, men beslut att 
senarelägga och förkorta lägret togs bl.a. på 
grund av rådande smittläge. 8 deltagare från 
4 församlingar och lokalavdelningar deltog, 
och lägret blev mycket lyckat.

Midnattsvolleybollturnering

Årets midnattsvolleybollturnering ställdes in 
på grund av rådande pandemi och gällande 
restriktioner. Distriktsstyrelsen har tagit på 
sig ansvaret att arrangera midnattsvolley-
bollturneringen under verksamhetsåret 2022. 

Verksamhetsberättelse
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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

STUB - Styrelseutbildning

Styrelseutbildningen är en utbildning som är 
till för att utbilda förtroendevalda och 
nyckelpersoner i lokalavdelningar i hur det är 
att ansvara för, och driva, en lokalavdelning. 
Dagen ska fördjupa kunskaperna om de olika 
posterna som kan finnas i en lokalavdelning, 
hur vi navigerar oss runt medlemssidorna 
samt hur vi kan samarbeta mellan 
lokalavdelning, församling och distriktet. 
Utbildningen genomfördes den 12 mars 
2022 med 11 deltagare från 6 
lokalavdelningar.

SKUSS-skaparna

SKUSS-skaparna är en kreativ tävling för 
barngrupper. I år var temat Psalm 21 “Måne 
och Sol” och ca 450 barn från 29 barngrupper 
fördelat på 14 församlingar deltog. Grupp-
erna fick efter anmälan en låda skickat till sig 
med pysselmaterial och utifrån detta skulle 
varje grupp tillsammans skapa något utifrån 
Måne och Sol.   

Bilder på dessa skickades sen in som 
tävlingsbidrag. Utav de 13 tävlingsbidraget 
som skickats in utsåg distriktsstyrelsen i mars 
2022 Miniorerna från St Eskils församling som 
vinnare av tävlingen. 

Barndagen

Barndagen är en dag ägnad till våra yngre 
medlemmar. I år beslutades att barndagen 
skulle vara priset för den vinnande 
barngruppen i SKUSS-skaparna. På grund av 
problem att hitta en passande tid och det 
rådande smittläget så valde den vinnande 
gruppen att avstå från att ha en Barndag.   

Samlingen

Samlingen är en träff där medlemmar i 
distriktet samlas och tillsammans fördjupar 
sig inom ett specifikt tema.

En träff planerades till våren 2021 med tema 
feminism i Bibeln men ställdes tidigt in på 
grund av rådande smittskyddsläge. 
Ytterligare en träff med tema hållbarhet 
skulle genomföras hösten 2021, men fick 
ställas in på grund av för få anmälda.

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 4 
SKUSS-kvällar där vi har  ätit pizza, alla-
hjärtans-dag-pysslat och pratat om ACT 
svenska kyrkan. Vi hade hoppats på att 
genomföra fler SKUSS-kvällar under året, men 
har haft problem med att finna lokaler att 
bedriva verksamheten på. 

Lokalavdelningsordförandeträff

Lokalavdelningsordförandeträff är en 
mötesplats, ledd av distriktsordförande och 
vice distriktsordförande, för ordförande eller 
motsvarande i lokalavdelningar att träffas 
över församlingsgränserna för att utbyta 
tankar, idéer och erfarenheter samt låta sig 
inspireras och lära varandra. Under året har 
ingen lokalavdelningsordförandeträff 
genomförts, konceptet har istället 
utvärderats. 

Föreningsträffar

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, 
genomföra Ungdomsmässan tre gånger per 
termin. Detta arrangemang har ej 
genomförts på grund av rådande smittläge. 

Fotbollscup

Detta är ett arrangemang ägnat att föra 
lokalavdelningar samman under 
sommarhalvåret, och ge distriktets 
medlemmar en chans att tävla i fotboll och 
binda nya kontakter. Detta arrangemang har 
ej genomförts på grund av rådande 
smittläge.  

Podcasten 
Efter beslut från Distriktsårsmötet 2021 har 
en podcast om SKUSS börjat planerats, men 
inga avsnitt har tyvärr hunnits med att spelas 
in och släppas under året.  

Verksamhetsberättelse
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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 
organisationerna, där Stockholms stift 
exempelvis tillhandahåller kontorsplatser till 
våra anställda 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 stiftskansliets 
arbete gentemot anställda ute i 
församlingarna med ansvar för barn och 
ungdomar/unga vuxna. 

Under 2020 behövde SKUSS flytta ut ur vår 
verksamhetslokal. Under 2021 har vi kunnat 
nyttja lokaler i Adolf Fredriks församling en 
måndagskväll i månaden. Under vintern 
2021/2022 skrev stiftsledningen ett avtal med 
Stockholms domkyrkoförsamling där SKUSS 
får tillgång till en sal, Nicolaisalen, där vi kan 
ha verksamhet framöver. 

Sensus studieförbund region Stockholm 
- Gotland

Svenska Kykans Unga är 
medlemsorganisation hos Sensus 
studieförbund. Både lokalavdelningar, 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 samarbetsprojekt tillsammans 
med dem. Under hösten 2021 så skrev Sensus 
och Distriktsstyrelsen på ett samarbetsavtal 
där vårt gemensamma syfte betonades och 
samarbetet mellan våra organisationer 
formaliserades.

Ungdomsledarstependiet
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. 

Pristagarna utsågs 2021 av en stipendie- 
kommitté bestående av biskop Andreas 
Holmberg, Kerstin Rossipal från 
stiftsstyrelsen, Elisabet Hillbratt från 
Stockholms stift samt SKUSS konsulent Stina 
Scott.

Kraftsamling

Den 14 september och 30 november 2021 
bjöds alla som arbetar med barn och unga i 
Stockholms stift till dagar fyllda med 
föreläsningar, inspiration och workshops. 
Dagen i september genomfördes digitalt och 
den 30 november skedde fysiskt på 
konferensanläggningen Saturnus. 
Kraftsamling arrangeras av Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms stift tillsammans med 
Stockholms stiftskansli och Sensus region 
Stockholm-Gotland. Konsulenter Stina Scott 
och Bettina Klinke representerade SKUSS 
under dagen och i projektgruppen för 
Kraftsamling. 

Barnets väska

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram en 
utbildning med ledarhandledning för barn 
och unga om barnkonsekvensanalys. Under 
2019 påbörjades ett revideringsarbete av 
detta material där vi deltog genom SKUSS 
konsulent Stina Scott. Detta arbete har legat 
vilande under 2021 på grund av 
personalomsättning på förbundskansliet.

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 
studieförbund region Stockholm-Gotland 
samt stiftskansliets Team 0-18. Utbildningen 
handlar om barns rätt i kyrkan, barnets 
perspektiv och barnkonsekvensanalys. 

Under verksamhetsåret 2021/2022 har 
utbildningen i olika format getts till 
förtoendevalda och personal i Huddinge 
pastorat, personal i Matteus församling samt 
personal på stiftskansliet. Utbildningen har 
då letts av en kombination av Elisabet 
Hillbratt (Stockholms stiftskansli), Stina Scott 
(SKUSS kansli), Bettina Klinke (SKUSS kansli) 
och Sara Björk (Sensus Studieförbund).  
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S:t Jacobs kyrka

2019 köpte Stockholms stift St Jacobs kyrka 
vid Kungsträdgården. Stiftskansliets kontor 
kommer i framtiden att flyttas till örsamlings-
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 
projektgrupp har under verksamhetsåret 
2021/2022 fortsatt sitt arbete och under 
vintern 2022 har en arkitekt upphandlats och 
påbörjat arbetet med att ta fram några första 
förslag. En Barnkonsekvensanalys har under 
vintern 2022 även genomförts där 9 barn och 
unga från Oscars församling fick tycka till om 
kyrkorummet i St Jacob och prata om vad 
som gör att de känner sig välkomna.

Uppdrag Global

Uppdrag Global är en heldag för Stockholms 
stifts alla konfirmander som träffas och 
tillsammans samlar in pengar till Act Svenska 
kyrkans fasteaktion. Dagen uppmärksammar 
olika typer av globala- och rättvisefrågor. 
Under verksamhetsåret 2021/2022 har 
arbetet med Uppdrag Global fokuserat på att 
utvärdera och omarbeta konceptet. 

Uppdrag Global är ett samarbetsprojekt där 
SKUSS deltar tillsammans med Sensus Region 
Stockholm Gotland och Stockholms stift. 
SKUSS representeras i projekgruppen av 
konsulent Stina Scott.

Mässa för unga vuxna

Mässa för unga vuxna är en öppen 
regelbunden mässa riktad till unga vuxna 
under terminerna. Mässa för unga vuxna är 
ett samarbete mellan en församling i 
Stockholm, Stockholms stift och Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.

Under våren och hösten 2021 har mässan 
genomförts tillsammans med Adolf Fredriks 
församling. Under vintern 2022 flyttade 
mässan in i Storkyrkan och genomförs nu i 
samarbete med Stockholms domkyrko-
församling.  Mässan har under verksamhets-
året 2021/2022 genomförts fem (5) gånger. 

Stockholm Pride

Stockholm Pride genomfördes den 2-8 
augusti 2021. Även i år arbetade vi digitalt 
med Pride. Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift arrangerade aktiviteter 
såsom Pride-andakter och tävlingar på 
Instagram och Facebook. Tillsammans med 
Kyrkorna på Pride jobbade vi med att 
koordinera kyrkliga aktiviteter och sprida 
information.  Kyrkorna på Pride består av 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, 
Svenska kyrkan, EKHO och Equmeniakyrkan. 
Ludwig Andersson från distriktsstyrelsen var 
tillsammans med konsulent 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. 
Arbetet kring SKUSS minskade 
klimatpåverkan har under verksamhetsåret 
2021/2022 fortgått och finns att ta del av på 
SKUSS hemsida. 

Underlaget till utredningen kring SKUSS 
klimatpåverkan går att läsa 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 Madeleine Friberg Ahlm 
varit SKUSS representant.

Stiftets internationella utskottdiskuterar 
frågor som rör det internationella arbetet i 
Stockholms stift.

Verksamhetsberättelse
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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 2021/2022 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 5-7 augusti 
2021 digitalt via Zoom och VoteIT.

 Stockholms distrikt fick skicka 25 ombud och 
8 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:

 Linnea Ahdenkari, Amanda Ahlgren, Ludwig 
Andersson, Nora Beck, Madelene Engström, 
Klara Gäfvert, Linnéa Hedin, Matilda Hellgren, 
Erik Jildeteg, Sofia Jonback, Ellen Lakey, samt 
Nicole Oddbratt. 

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 
Påverkanstorg. 

Elsa Norrman Gahmberg, Rebecca Regnér 
och Nicole Oddbratt representerade Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift.

Distriktsordförandesamling

Distriktsordförandesamlingen är en 
mötesplats 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 förbundsordföranden. Under 2021 
har två digitala tillfällen ägt rum. Det första 
deltog både ordförande och vice ordförande 
från Stockholms distrikt under del av träffen. 
Vid det andra tillfället deltog ingen 
representant från Stockholm. 

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 2022 har följande 
lokalavdelningar under verksamhetsåret fått 
besök: 

Svenska Kyrkans Unga i Västermalm, Nacka, 
Spånga-Kista, Botkyrka, Sundbyberg, 
Värmdö, Vallentuna, Boo, Hammarby, 
Hägersten, Farsta, Vantör, Högalid, Eds, 
Huddinge, Sankt Mikael, Solna, Brännkyrka, 
Skarpnäck, Frensta, och Saltsjöbadens 
lokalavdelningar.

Totalt har det genomförts 21 
lokalavdelnings-besök samt ett besök i en 
ungdomsgrupp som i framtiden vill starta 
upp en lokalavdel-ning. Utöver detta har 
besök genomförts i Gustavsberg och Oscars 
församling där vi har pratat om Svenska 
Kyrkans Unga med personal och ungdomar.

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 och en större närvaro 
på sociala medier. 

Verksamhetsberättelse
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Strategin fokuserar också på att 
uppmärksamma församlings-medarbetare 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-
postadress inskriven på Medlemssidorna. Det 
läses av cirka 850-950 personer varje månad. 
Vårt kansli skickar även ett nyhetsbrev 
tillsammans med Stockholms stift där vi sprider 
information om Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift, detta nyhetsbrev skickas till 
prenumeranter som främst är anställda och 
ideella inom Stockholms stift.

Sociala medier och statistik 

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts sociala 
medier innefattar en Facebook-sida, ett Twitter-
konto, ett Instagram-konto och ett Snapchat-
konto. Användandet av sociala medier har ökat 
och förbättrats vilket har gjort att dessa kanaler 
blivit bättre för spridning av information.

Att nå ut med information till barn och unga 
kräver att informationen sprids på de digitala 
platser som medlemmarna är aktiva på. Det 
kommer hela tiden nya sociala medier och 
SKUSS försöker att kommunicera där 
medlemmarna finns.   Under verksamhetsåret 
2021/2022 har vi främst kommunicerat via vår 
instagram-konto @skustockholm och vår 
Facebook-sida ”Svenska Kyrkans Unga i 
Stockholms stift”.

I mars 2022 är det 1 153 personer som gillar 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift på 
Facebook och 951 personer följer oss på 
instagram. I genomsnitt brukar cirka 200 
personer titta på våra Insta-storys och cirka 300 
personer ser våra facebook-inlägg. 

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

Information om Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 var det val i 
Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år 
och äldre fick rösta om hur de vill att Svenska 
kyrkan ska styras. SKUSS arbetade inför valet för 
att fler unga skulle delta 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 gentemot förtroendevalda 
och nomineringsgrupper för att de ska förbättra 
och öka sitt arbete med att nå yngre 
engagerade. Vi fortsätter löpande arbeta med 
barnets perspektiv inom kyrkopolitiken.   




