KALLELSE OCH PROPOSITIONER

KALLELSE
Hej och välkomna!
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift kallar till årsmöte 14-15 april 2018.
Vi kommer att vara på Flämslätt under helgen.
Motionerna ska vara inskickade senast den 3 mars 2018.
Skicka era motioner till ”Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Box 263, 532 23, Skara”.
Märk kuvertet ”MOTION2018”.
Bifogat med kallelsen hittar du distriktsstyrelsens fyra propositioner samt den
proposition som årsmötet 2017 tog beslut om med enkel majoritet och därför ska upp
för andra läsnings vid distriktsårsmötet 2018.
På distriktsårsmötet kommer det väljas personer som ska åka på
Riksårsmötet 2-5/8 2018 i Hässleholm, Lunds distrikt.
Vill du eller någon annan sitta i ett utskottspresidie på årsmötet,
vara representant till Riksårsmötet, sitta i distriktsstyrelsen
eller valberedningen? Skicka ett mejl till skara@svenskakyrkansunga.se
så tar valberedningen kontakt med dig.
Anmälan sker via medlemssidorna, sök efter DÅM 2018.
Adressen till medlemssidorna är: medlem.svenskakyrkansunga.se
Om du har några frågor, kontakta Ida Berggren (ida@skuskarastift.se)
eller Matilda Halldén (matilda@skuskarastift.se).
Vi ses på Flämslätt 14-15 april!
Med vänlig hälsning
Ida Berggren
Distriktsordförande
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

PROPOSITION 2018:1
Budget och verksamhetsmål

Dopet som grund
En är Herren, en är tron, ett är dopet. (Efesierbrevet 4:5)
”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.” – Syftesparagraf för Svenska Kyrkans Unga
Verksamhetsåret 2019 har Skara stift dopet som sitt tema. Som Skara stifts barn- och
ungdomsorganisation vill vi följa dem och har därför valt att lyfta en del av vår
syftesparagraf som årets tema.

Verksamhetsplan 2019
Gnistan - januari
fördjupningshelg med fokus på tro
och identitet för ungdomar 15+
Ungdomskörhelg – mars
En intensiv helg där musiken är i fokus.
Distriktsårsmöte – april
Distriktets högsta beslutande organ.
Vårskriket – maj
En helg där friluftsliv är i fokus på
vår lägerplats Flarken.
Musikläger – juni
Spela och sjung tillsammans
med andra musikintresserade.
Friluftsläger – juni/juli
Distriktets stora friluftsläger
Preliminär verksamhetsplan för 2020
Fördjupningsläger
Barnkördag
Ungdomskörhelg
Musikläger
Friluftsarrangemang
Distriktsårsmöte
Riksårsmöte
Nattkampsbuss

Riksårsmöte - augusti
Representation i organisationens
högst beslutande organ.
Nattkamp - september/oktober
50-årsjubileum för Nattkampen! Arrangeras
tillsammans med Växjö och Linköpings distrikt.
Höstrusket – september/oktober
En friluftshelg med umgänge och god mat
i området kring lägerplatsen Flarken.
Tillsammansdag - oktober
En äventyrsdag för miniorer och juniorer.
Barnkördag - november
En kördag för de yngsta rösterna.

Preliminär rambudget för 2019
Kst				Utgifter			Intäkter
KOSTNADER
Gemensamt
Ledning			116 000
Information			
2 000
Kansli				213 000
Summa gemensamt		
331 000
Fastigheter
Lägerplats			
30 000
Förråd			
10 000
Summa fastigheter		
40 000
Projekt
Verksamhet			
320 000
Summa projekt		
320 000
SUMMA KOSTNADER
691 000
VERKSAMHETSINTÄKTER
Kollekt						 		 80 000
Landstingsbidrag					
270 000
Projektbidrag							 275 000
Kyrkosångsförbundet					
30 000
Bidrag för lägerplatsen Flarken			
13 000
Summa verksamhetsintäkter				668 000
FINNANSIELLA INTÄKTER
Ränteintäkter								0
Summa finansiella intäkter						0
SUMMA INTÄKT						668 000
Underskott:							 23 000
Satsningar:								0
SUMMA SATSNINGAR					
SUMMA			691 000			691 000
Därför föreslår Distriktsstyrelsen distriktsårsmötet besluta
att

anta proposition 2018:1 – Budget och verksamhetsmål i sin helhet.

PROPOSITION 2018:2
Insamlingsmål

”Men om ni nu får lida en kort tid skall gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet”. (1 Pet 5:10)
Talita är en ideell förening som arbetar med att stödja och erbjuda akut skydd till kvinnor
och minderåriga som utnyttjats i sexuellt syfte genom prostitution, pornografi eller människohandel.
Detta sker genom ett ett-årigt rehabiliteringsprogram där de i ett år erbjuds boende i Sverige eller
Mongoliet. Genom rehabiliteringsprogrammet får de utsatta personerna bland annat skyddat boende,
traumaterapi, undervisning och planering inför framtiden samt utslussning till eget boende.
Verksamheten bedrivs i Sverige, Mongoliet och i Rumänien och samverkar med Stockholmspolisens
prostitutionsgrupp och deras socialarbetare, människohandelssektionen samt Länsstyrelsen i
Stockholms län.
Vi anser att ett sådant arbete är viktigt för dagens samhälle, därför vill vi stödja detta arbete och
föreslår att Talita ska vara vårt insamlingsmål för år 2019.
”Talita bygger på en kristen människosyn. Vi ser i varje människa någon som är värd att älskas och
bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar.” (Talita, www.talita.se)

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att
att

samla in 30 kr på varje deltagaravgift
insamlingsmålet för 2019 ska vara Talita

PROPOSITION 2018:3
Användning av gåvomedel

I december avslutades stiftelsen ”Syskonen Anderssons, Bäck, Skattegården, fond”
och Svenska Kyrkans Unga i Skara stift var en av fondens destinatärer (förmånstagare).
Detta gav en summa om 324 172 kronor att använda till vad organisationen anser är lämpligt.
För att se till att pengarna blir till nytta och gagn för så många medlemmar som möjligt förslår
distriktsstyrelsen att under kommande år subventionera deltagaravgiften på distriktets arrangemang.
Subventionen är tänkt att vara störst under första året och sedan succesivt minska till dess att pengarna är slut. Om arrangemangets deltagaravgift är lägre än summan av subventionen blir
deltagandet gratis. År ett kommer subventionen vara på upp till 300 kronor, år två upp till 200 kronor
och därefter upp till 100 kronor tills fondens pengar är slut.
Modell:
År 		
2019		
2020		
2021		

Summa
300 :200 :100 :-

Med ovanstående som bakgrund föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet besluta:
att

från och med år 2019 använda pengarna från stiftelsen ”Syskonen Anderssons, Bäck,
Skattegården, fond” till att subventionera distriktets arrangemang, enligt ovan nämnd modell.

PROPOSITION 2018:4
Tillsammans i påverkansarbetet

“Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar” (Heb 10:24)
Vi är Svenska kyrkans egen barn- och ungdomsorganisation.
Vi har som uppgift att vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
Den uppgiften sköter vi bra runt om i distriktet med hjälp av alla de arrangemang som genomförs
varje år. Men vår uppgift är också att ibland vara en ”sten i skon” på Svenska kyrkan och komma med
ett ungdomsperspektiv i de beslut som fattas. Det vill vi göra mer tydligt och har därför vi tagit fram
ett påverkansdokument i hur vi vill påverka stiftsorganisationen.
Genom att skicka detta till stiftsstyrelsen får de veta vilka frågor som vi barn och ungdomar ser som
viktiga just nu och vad vi tycker i dessa. Dessutom ger dokumentet konkret vägledning inom vilka
frågor distriktsstyrelsen speciellt ska försöka påverka stiftet 2018. Detta kommer kunna stärka oss i
påverkansarbetet så vi kan få vara den där ”stenen i skon”.
Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts påverkansdokument:
Vi i Svenska Kyrkans Unga i Skara Stift vill att:
•

Svenska kyrkan i Skara stift ska jobba för minskad miljö- och klimatpåverkan:
Vegetarisk mat i all stiftets verksamhet
Mer kollektivt resande och samåkning
Svenska kyrkan i Skara stift ska verka för att barn och unga ska få uppleva naturen.

•

Att de som är förtroendevalda i stiftsorganisationen i Svenska kyrkan i Skara stift inte ska få
både arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst samtidigt.

•

Svenska Kyrkan i Skara stift skall jobba för en inkluderande kyrka:
Jobba mot förtryckande normer och för att uppmärksamma HBTQ - frågor
Jobba för att kyrkan ska vara tillgänglig för dem med funktionsnedsättning, både 		
		
synliga och osynliga.
Jobba för att kyrkan ska vara tillgänglig för den som inte talar svenska.
•

Antalet förtroendevalda under 30 år ska öka i Svenska Kyrkan i Skara stift.

Varför vi tycker detta:
•

Vi i Svenska Kyrkans Unga tycker att miljön och klimatet är en del av skapelsen som vi behöver
ta hand om. Vi behöver vi ta hand om den jord som vi människor tillsammans bor och verkar
på för nästkommande generation. Ungdomarna bör få möjlighet att uppleva naturens alla 		
härligheter. Genom att uppleva naturen får vi bättre förståelse om varför jorden behöver
bevaras till nästkommande generation.

•

Vi i Svenska Kyrkans Unga tycker att förtroendevalda inom Svenska kyrkan inte ska förlora 		
pengar på grund av sitt uppdrag, men inte heller tjäna mer än sin vanliga inkomst
(gäller förvärvsarbetande).

•

Genom att Svenska kyrkan i Skara stift ska jobba mot en inkluderande kyrka innebär att fler
barn och unga känner sig välkomna i kyrkans värld. Detta gör att barn och unga inkluderas i
gemenskapen i högre utsträckning.

•

Antalet förtroendevalda under 30 år bör öka eftersom yngre har andra tankar, kommer med
nya idéer och har ett annat perspektiv på omvärlden.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta:
att
att
att
att

anta proposition 2018:4 och påverkansdokumentet till och med distriktsårsmötet 2019.
ge distriktsstyrelsen i uppdrag att författa en skrivelse och i den skicka påverkansdokumentet
till stiftsstyrelsen.
ge distriktsstyrelsen i uppdrag att aktivt lyfta dessa frågor under året.
ge distriktsstyrelsen i uppdrag att revidera påverkansdokumentet till distriktsårsmötet 2019.

PROPOSITION 2017:3
Stadgeändring (andra läsningen)

EFFEKTIV STYRELSE
Under året 2016 beslutade distriktsstyrelsen att starta fyra arbetsgrupper för att öka
engagemanget i distriktet och skapa en tydligare ansvarsfördelning.
-

Dessa är:
Arbetsgruppen för Friluftsliv
Arbetsgruppen för Musik
Arbetsgruppen för Tro & Liv
Arbetsgruppen för Kommunikation

De nyuppstartade arbetsgrupperna övertar flera arbetsuppgifter från distriktsstyrelsen vars
arbetsbörda därför förväntas minska. För att fortsätta ha en effektiv distriktsorganisation vill vi
därför minska distriktsstyrelsens storlek. Inklusive ordförande och vice ordförande vill vi minska till
9 medlemmar i distriktsstyrelsen från nuvarande 11, med en förhoppning om att fler medlemmar
istället kommer engagera sig i arbetsgrupperna.
KONTINUERLIGT ORDFÖRANDESKAP
I dagsläget väljs ordförande i distriktet på ett år i taget, detsamma gäller rollen som vice ordförande
och denne väljs från ledamöterna. Denna korta tidsperiod som ordförandeparet är valt på medför en
brist på kontinuitet i styrelsen. Till ordförandeskapet kommer ett ansvar att bygga goda relationer i
församlingarna och stiftsorganisationen. Dessa relationer är svåra bygga upp under en så kort
tidsperiod och kontakterna är ofta inte lika bra som önskas.
Det är även svårt att behålla viktiga erfarenheter om ordförandeskapet när båda posterna byts
samtidigt. Genom att ordförande och vice ordförande istället väljs på två år kunde en bättre
kontinuitet finnas i distriktet. Om det även görs med växelvis avgång så kan man som ny
ordförande eller vice ordförande alltid träda in i rollen med stöd från en mer erfaren
ordförandepartner och snabbt komma igång med arbetet. För ökad tydlighet i vad rollen som vice
ordförande innebär så vill vi att posten ska väljas separat från ledamöterna.
Sammanfattningsvis vill vi minska styrelsens antal med två personer samt välja både ordförande och
vice ordförande på två år med växelvis avgång. Valet av vice ordförande kommer då även ske före
valet av ledamöter istället för efter som det är idag.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta:
att

under § 7 ändra från ”Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av
ordförande, och 10 ledamöter däribland vice ordförande ” till ”Distriktets verkställande organ
är distriktsstyrelsen som består av ordförande, vice ordförande samt 7 ledamöter.”

att

under § 7 ändra från ”Två ledamöter väljs på ett år, resterande ledamöter väljs på två år med
växelvis avgång.” till ”Tre ledamöter väljs på ett år, resterande ledamöter väljs på två år med
växelvis avgång.”

att

under § 6 ändra från ”Val av 4 ledamöter växelvis på 2 år” till ”Val av 2 ledamöter växelvis
på 2 år”.

att

under § 6 ändra från ”Val av 2 ledamöter på 1 år” till ”Val av ledamöter på ett år”.

att

under § 7 ändra från ”Den är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande” till ”Den är
beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. ”

att

under § 6 ändra från ”14. Val av distriktsordförande.” till ”14. Val av distriktsordförande
(jämna år). Val av vice distriktsordförande (udda år).”

att

under § 6 ändra från ”Distriktsordförande och vice ordförande väljs på 1 år.” till
”Distriktsordförande och vice ordförande väljs på två år.”

att

från § 6 ta bort ”17. Val av vice distriktsordförande för ett år som väljs bland ledamöterna i 		
distriktsstyrelsen .” Samt justera numreringen i förhållande till detta.

