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Program 
 
 
Lördag 14 april 

09.00 Incheckning och fika  Receptionen/Matsalen 

10.00 Förhandlingar   Vallesalen 

12.00 Andrum och Lunch  Vallesalen/Matsalen 

13.00 Kristen fördjupning med Joel Ingmarsson Jättasalen 

15:00 Idétorg    Vallesalen 

15.30 Fika   Matsalen 

16:00 Utskottsarbete  Vallesalen/Billingesalen/Jättasalen 

18:30 Middag   Matsalen 

19.30 Kvällsaktivitet   Jättasalen 

21:15 Mässa   Kyrkan 

22:15 Kvällsfika   Matsalen 

 

Söndag 15 april 

8:00 Frukost   Matsalen 

9:00 Förhandlingar   Vallesalen 

10.30 Fika    Matsalen 

11:00 Sändningsmässa  Kyrkan 

12.00 Lunch   Matsalen 

13.00 Distriktsstyrelsen har konstituerande möte 
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Hej Svenska Kyrkans Unga i Skara stift! 
 
Nu är det snart ett år sedan vi sågs för möte senast, och mycket har hänt sedan dess. I distriktet har 
vi bland annat genomfört det klassiska Ösjönäslägret och den blivande klassikern Gnistan, vi höll 
uppe vårt nya höga antal medlemmar och fick dessutom nya lokalavdelningar. Till alla medlemmar, 
såväl gamla som nya, vill vi säga: välkomna! 
 
2017 bjöd på många stora beslut för Svenska Kyrkans Unga som helhet. Under riksårsmötet valdes 
bland annat ny förbundsordförande och det beslutades också att distriktsrepresentationen 
fortsätter. Det betyder att vi även i år kommer välja personer som ska representera vårt distrikt på 
Riksårsmötet i Hässleholm. Svenska Kyrkans Unga i hela landet har dessutom ökat i medlemsantal 
och passerat 14 000 medlemmar. I år, 2018, är det också 25 år sedan Svenska Kyrkans Unga bildades! 
I distriktet firar vi det både med årstemat Hosianna men också på Svenska Kyrkans i Skara stifts 
ideella medarbetarmöte den 26e maj i Skara! Välkommen dit, det blir tårtkalas för att 
uppmärksamma vårt jubileum!  
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka vår konsulent Johannes Fransson som från och med mars arbetar 
med Svenska Kyrkans Unga i Karlstad stift, tack Johannes för ditt goda arbete och lycka till i Karlstad. 
Vi vill också välkomna Lisa Gerenmark som tar över som konsulent och börjar den  9e maj, vi hoppas 
på ett gott samarbete där vi tillsammans kan växa i tro och ansvar. Vi är tacksamma för förtroendet vi 
tillsammans med resten av styrelsen har haft att leda distriktet under året, det är en ära att få vara 
ideellt engagerad i Svenska Kyrkans Unga tillsammans med er. 
 

Nu väntar ett 2018 med bland annat Musikläger, 
Nattkamp som arrangeras av oss i Skara distrikt och ett 
härligt 25-årsfirande för hela organisationen. Vi hoppas 
att få träffa er alla under året! Svenska Kyrkans Unga är 
en fantastisk organisation som gång på gång bevisar för 
oss var vi hör hemma. Vi ser fram emot årsmötet, att ha 
debatter om vår framtid, grotta ner oss i räkenskaperna 
och blicka framåt. Även om vi firar att vi fyller 25 så är 
det nu vi bygger broar för dem som ska vara med och 
fira 50, 75, 100 och framåt. Låt oss tillsammans fortsätta 
göra detta till den bästa demokratiska kristna barn- och 
ungdomsorganisationen.  
Välkommen hit! 
 
Ida Berggren, ordförande 
Matilda Halldén, vice ordförande 

 
  



 

6 

Ordlista 
 
Ansvarsfrihet 
Årsmötet godkänner förra årets 
styrelsearbete. Det innebär att årsmötet tar 
på sig ansvaret för styrelsens beslut under 
samma period. 
 
Acklamation 
Omröstning med ja-rop, aldrig nej-rop. 
 
Adjungerad 
Person t.ex. tjänsteman som sitter med vid 
möten men som inte har rösträtt. 
 
Ajournering 
Paus i förhandlingarna. 
 
Att-sats 
Konkret förslag till beslut. 
 
Avslag/avslå 
Man yrkar på avslag för en 
motion/proposition eller förslag som man inte 
tycker är bra. Årsmötet kan besluta att avslå 
förslaget. 
 
Bifall/bifalla 
Man yrkar på bifall för en motion/proposition 
eller förslag som man tycker är bra. 
Årsmötet kan besluta att bifalla förslaget. 
 
Bokslut 
En sammanställning av hur inkomster och 
utgifter har fördelats under förra året. 
 
Bordläggning 
Beslut som uppskjuts till ett senare tillfälle. 
 
Budget 
En sammanställning av hur inkomster och 
utgifter ska fördelas under kommande år. 
 
Ersättare 
Ersätter ombud vid frånvaro. 
 
Idéforum 
En mötesplats för alla medlemmar. 
 Ett tillfälle för alla att aktivt vara med 
 och påverka distriktets arbete. 
 

Justeringsperson 
Person som kontrollerar att protokollet 
stämmer med beslut från årsmötet. 
 
Majoritet 
Det förslag som får flest röster vinner.  
Enkel majoritet innebär minst hälften av 
rösterna.  Kvalificerad majoritet innebär 3/4 
av rösterna. 
 
 
Motion 
Ett skriftligt förslag till årsmötet 
 från medlemmar eller lokalavdelning. 
 
Nominera 
Föreslå personer till val. 
 
Noter 
Förklaringar. 
 
Observatör 
Är med under förhandlingarna och har 
 yttranderätt men inte yrkande- eller rösträtt.  
En församling som inte har en lokalavdelning  
har rätt att skicka två stycken observatörer. 
 
Ombud 
Person som är utsedd av den egna  
lokalavdelningen och har rösträtt. 
 
Plenumförhandlingar 
När alla sammanträder tillsammans och fattar�
beslut. 
 
Plenum 
Där ombud och ersättare sammanträder. 
 
Plädera 
Tala om för årsmötet varför en person är 
lämplig att väljas till en viss post. 
 
Presidium 
De personer som leder 
årsmötesförhandlingarna. 
Presidiet består vanligtvis av två ordföranden 
och två sekreterare. 
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Proposition 
Ett skriftligt förslag till årsmötet från 
distriktsstyrelsen. 
 
Protokoll 
Dokument där man skriver ner det som 
beslutas på ett sammanträde. 
 
Replik 
Svara på tilltal i en debatt i plenum. 
 
Reservation 
Om man inte håller med om beslutet skriver�
man en reservation. Den som reserverat sig�
kallas reservant. 
 
Resultaträkning 
Visar om vi går med vinst eller förlust. 
 
Räkenskapsrevisor 
En av årsmötet utsedd person, en revisor, som 
kontrollerar att föreningens pengar skötts på 
rätt sätt. 
Rösträtt 
Ger en rätten att vara med och fatta beslut på 
årsmötet. Endast ombud som valts på 
lokalavdelningens årsmöte har rösträtt. 
 
Sakrevision 
En eller flera av årsmötet utsedda personer 
kallade sakrevisorer kontrollerar att 
föreningen/styrelsen har gjort det man sagt 
att man ska göra. 
 
Sakupplysning 
En begäran under sammanträdets gång om att 
något man inte förstår förklaras. Vem som 
helst kan begära sakupplysning. 
 
Stadgar 
Regler för hur en förening fungerar. 
 
Streck i debatten 
Om man tycker att en debatt blivit för lång 
kan man begära att den ska avslutas. Alla som 
i det läget vill säga något sätts upp på en lista, 
sedan är debatten över. 
 
Talarlista 
Innebär att presidiet i en turordning antecknar 
alla som vill säga något i debatten. 
 

Tillstyrka 
Säga ja till ett förslag. 
 
Vision 
En idé (drömbild) om framtiden. 
 
Utskott 
Sammanträde i mindre grupper där man 
förbereder olika beslut. 
 
Votering 
Votering/rösträkning begärs om man tycker 
att ordföranden hört fel vid acklamation. 
 
Yrkande 
Ett skriftligt förslag till beslut. 
 
Yttrande 
En åsikt i debatten. 
 
Överläggning 
Diskussion
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Sammanträdesordning 
 
Ärenden 
Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts högsta beslutande organ. 
Årsmötet tar upp ärenden enligt stadgarna och ärenden som kommer från distriktsstyrelsen, medlem 
i distriktet, lokalavdelning i distriktet eller från revisor för distriktet. 
Ärenden som behandlas av distriktsårsmötet ska vara förberedda i distriktsstyrelsen. 
Distriktsårsmötet ska vara offentligt. 
 
Distriktsårsmötets presidium 
Distriktsårsmötet ska välja ordförande och sekreterare för årsmötet. Presidiet ska föra protokoll som 
ska justeras av ordförande, sekreterare och av justeringspersoner som är valda av distriktsårsmötet. 
Justeringen ska ske senast den 1 juli samma år. 
Årsmötet ska välja två justeringspersoner och två rösträknare bland ombuden. 
 
Distriktsårsmötets arbetsform 
När ombud och ersättare på distriktsårsmötet sammanträder kallas det plenum. 
Alla ärenden är då förberedda av utskotten. I utskotten arbetar man fram huvudförslaget, här kan 
även tilläggsyrkanden göras.  
 
Vem får göra vad? 
 
                                           Yttranderätt     Yrkanderätt        Rösträtt     Nomineringsrätt�
Ombud  X X X  X 
Ersättare   X  X  -   - 
Observatörer   X   -   -   - 
Distriktsstyrelsen  X  X   -   - 
Distriktsordförande  X  X   -   - 
Revisorer och sakrevisorer  X  X   -   - 
 
Yttrande-, yrkande-, röst- och nomineringsrätt gäller i plenum tillika utskott om distriktsårsmötet ej 
beslutar om annan ordning för utskott.  
 
Presidiet har rätt att bevilja anställda och övriga deltagare i årsmötet yttranderätt i en eller flera 
frågor. 
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 Årsmötes beslut 
Ordning 
Presidiet ansvarar för ordningen vid sammanträdet. Ordförande beslutar om paus för 
distriktsårsmötet. Ordförande får avvisa den/de som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse. 
 
Vem gör vad? 
Ordförande leder distriktsårsmötet. När diskussionen är slut i ett ärende lägger ordföranden fram 
förslag till beslutsordning. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden säger vad hon/han 
tycker var majoritetens beslut och fastställer beslutet med ett klubbslag, om inte någon begärt 
votering. 
 
I plenum är utskottets förslag huvudförslag. Man kan också yrka på motioner och propositioner i 
ursprungligt skick eller på yrkanden som lämnats in vid utskottsarbetet. Man kan däremot inte 
komma på ett nytt förslag i plenum. 
 
I plenum sker denna talarordningen: 
1. Utskottets förslag 
2. Person som vill lyfta annat yrkande från utskottet 
3. Distriktsstyrelsen 
4. Ordet är fritt 
5. Vi går till beslut 
 
Talarordningen får brytas av ordförande om någon begärt sakupplysning, ordningsfråga eller om 
begäran om streck i debatten finns. Talarordningen får även brytas av ordförande då replik begärts 
i debatten. Talartiden kan om det behövs begränsas av presidiet. 
 
Streck i debatten 
Kan begäras av vem som helst med yttranderätt då man tycker att debatten stannat upp, inte 
tillför något nytt eller att man vill gå till beslut. När streck i debatten begärts ska frågan behandlas 
genast. Så här går det till: 
1. Distriktsårsmötet beslutar om streck i debatten 
2. Presidiet läser upp förslag till beslut i ärendet 
3. Ytterligare talare anmäler sig till debatt 
4. Talarlistan lottas av presidiet 
5. Debatten återupptas enligt talarlistan 
6. Om nya uppgifter kommer fram som kan ha betydelse för ärendets avgörande, får presidiet 
besluta om att fri debatt ska återupptas. 
 
Omröstning 
Röstning sker oftast med acklamation. Det betyder att man svarar ”ja” vid det förslag man röstar 
på. Man ropar aldrig ”nej”. Presidiet avgör sedan vilket förslag som fått flest ”ja-röster”. Tycker 
någon att presidiet hört fel kan man begära votering. Alla som har yrkanderätt kan göra det. 
Enkel majoritet av antalet angivna röster räknas. Vid lika röstetal avgör lotten. Sluten omröstning 
används vid personval när någon begär det. 
 
Reservation 
Ombud kan lämna in en reservation mot ett beslut man inte kan ställa sig bakom. Reservationen 
kan innehålla en motivering. Reservationer ska lämnas till presidiet senast 15 minuter efter 
årsmötets avslutande. 
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Stadgar 
 
§ 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 respektive stift. 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 tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. 
Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, 
alla medlemmar och 
vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. 
 
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom 
rörelsens idé och syfte. 
 
Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem och vuxenmedlem kan 
väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. 
 
Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. 
 
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet 
fastställd stödmedlemsavgift. 
 
§ 4 Representation 
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud 
bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning 
har två ombud för 5-50 medlemmar, tre ombud om man har 51-100 medlemmar, fyra ombud om man 
har 101-200 medlemmar och fem ombud för de lokalavdelningar som har över 200 medlemmar. 
 
Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. 
Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid distriktsårsmötet. 
Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. Dessutom får lokalavdelningen skicka 
ersättare med upp till hälften av antalet tilldelade ombudsmandat. 
 
§ 5 Beslut 
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid 
personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. 
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§ 6 Årsmöte 
Distriktets högsta beslutande organ är årsmöte som ska hållas innan april månads utgång. Kallelsen till 
årsmötet skall vara utsänds av distriktsstyrelsen minst en månad före årsmötet. 
Årsmötet beslutar i ärenden som behandlas av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till 
årsmötet ska vara lokalavdelningarna till handa 9 veckor innan distriktsårsmötet. Medlem, vuxenmedlem 
och lokalavdelning har motionsrätt. Motion ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före 
årsmötet. 
 
Vid årsmöte ska följande ärenden förkomma: 
1) Justering av röstlängd. 
2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3) Fastställande av sammanträdesordning. 
4) Fastställande av föredragningslista. 
5) Val av presidium för årsmötet. 
6) Val av justerare och rösträknare. 
7) Verksamhetsberättelse. 
8) Revisionsberättelser. 
9) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 
10) Behandling av propositioner. 
11) Behandling av motioner. 
12) Behandling av motioner till Riksårsmötet 
13) Fastställande av verksamhet- och budgetmål 
14) Val av distriktsordförande. 
15) Val av 4 ledamöter växelvis på 2 år. 
16) Val av 2 ledamöter på 1 år. 
17) Val av vice distriktsordförande för ett år som väljs bland ledamöterna i distriktsstyrelsen . 
18) Val av två räkenskapsrevisorer och två ersättare. 
19) Val av två sakrevisorer och två ersättare. 
20) Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte 
21) Val av valberedning. 
22) Val av sammankallade i valberedning. 
 
Distriktsordförande och vice ordförande väljs på 1 år. Två ledamöter väljs på ett år, resterande ledamöter 
väljs på två år med växelvis avgång. 
 
§ 7 Styrelse 
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och 10 ledamöter, däribland 
vice ordförande. Valbar till distriktsstyrelsen är medlem inom Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. 
 
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare, samt de utskott och 
arbetsgrupper som anses nödvändiga. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på 
dennes uppdrag. Den är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Distriktsstyrelsen kan 
adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan. 
 
Fyllnadsval mellan årsmöten görs av distriktsstyrelsen efter nominering från valberedningen. 
 
§ 8 Förvaltning 
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till 
revisorerna senast åtta veckor före årsmötet. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till 
Distriktsstyrelsen senast 4 veckor före årsmötet och skickas med övriga handlingar till ombud och övriga 
senast två veckor före årsmötet. 
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§ 9 Extra årsmöte 
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutna 
lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie 
årsmöte. 
 
 
§ 10 Stadgeändring 
Motion om stadgeändring ska vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Ändringar av 
stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller kvalificerad majoritet (¾ av 
röstlängden) på ett ordinarie årsmöte. 
 
 
§ 11 Upplösning 
Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med kvalificerad majoritet (¾ av 
röstlängden) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten  
 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts tillgångar ska vid upplösning återlämnas till stiftsamfälligheten att 
användas till barn- och ungdomsarbetet i Skara stift. 
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Föredragningslista 
 

1. Öppnande 
2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justeringspersoner 
4. Val av rösträknare 
5. Val av presidium 
6. Årsmötets behöriga utlysande 
7. Fastställande av sammanträdesordning 
8. Fastställande av föredragningslista 
9. Presentation av propositioner och motioner 
10. Ärendet från 2017, Proposition 2017:3 
11. Val av utskottspresidier 
12. Fördelning av ärende till utskott 
13. Nomineringsstopp 
14. Nominering inför val 
15. Plädering inför val 
16. Ajournering av förhandlingar 
17. Återupptagande av förhandlingar 
18. Plädering inför val 
19. Framläggande av årsberättelse 
20. Framläggande av revisionsberättelser 
21. Fastställande av balans- och resultaträkning 
22. Fråga om ansvarsfrihet 
23. Proposition 2017: 
24. Proposition 2018:1 Budget- och verksamhetsmål för 2019 
25. Proposition 2018:2 Insamlingsmål 
26. Proposition 2018:3 Stadgeändring 
27. Proposition 2018:4 Mat för ett bättre klimat 
28. Proposition 2018:5 Fundera, reflektera, diskutera 
29. Val av distriktsordförande 
30. Val av distriktsstyrelse 
31. Val av vice distriktsordförande 
32. Val av räkenskapsrevisorer 
33. Val av ersättare till räkenskapsrevisorer 
34. Val av sakrevisorer 
35. Val av ersättare till sakrevisorer 
36. Val av ombud till Riksårsmötet 
37. Val av valberedning 
38. Val av sammankallande i valberedningen 
39. Övriga ärenden 
40. Avslutning  
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Proposition 2017:3 
Stadgeändring 

 
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” 
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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. 
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Proposition 2018:1 
Budget och verksamhetsmål 2019 

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  

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 verksamhetsplan för 2020  
Fördjupningsläger  
Barnkördag  

Ungdomskörhelg  
Musikläger  
Friluftsarrangemang  

Distriktsårsmöte  
Riksårsmöte  
Nattkampsbuss  



 

17 

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 INTÄKT     668 000 

FINNANSIELLA INTÄKTER 
Ränteintäkter     0 
Summa finansiella intäkter     0 

SUMMA INTÄKT     668 000 

Underskott:   23 000    

Satsningar:   0    

 

SUMMA   691 000   691 000 

Därför föreslår Distriktsstyrelsen distriktsårsmötet besluta 

att anta proposition 2018:1 – Budget- och verksamhetsmål i sin helhet.  
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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  samla in 30 kr på varje deltagaravgift 
att  insamlingsmålet för 2019 ska vara Talita  
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Proposition 2016:3 
Fondmedel 

 
I december avslutades stiftelsen ”syskonen Anderssons, Bäck, Skattegården, fond” och Svenska 
kyrkans unga i Skara Stift var en av fondens destinatärer (förmånstagare). Vilket gav en summa om 
324 172 kr 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 1 kommer subventionen vara på upp till 300 kr, år 2 upp till 200 kr och därefter 
upp till 100 kr tills fondens pengar är slut. 
  
 

År  Summa 
2019 300 :- 
2020 200 :- 
2021 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. 
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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:  
o Vegetarisk mat i all stiftets verksamhet � 

o Mer kollektivt resande och samåkning � 
o 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:  

o Jobba mot förtryckande normer och för att uppmärksamma HBTQ-frågor � 
o Jobba för att kyrkan ska vara tillgänglig för dem med funktionsnedsättning, både 

synliga och osynliga. � 
o 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. � 
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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  anta proposition 2018:4 och påverkansdokumentet till och med distriktsårsmötet 

2019.��
 
att  ge distriktsstyrelsen i uppdrag att författa en skrivelse och i den skicka 

påverkansdokumentet till stiftsstyrelsen.��
 
att  ge distriktsstyrelsen i uppdrag att aktivt lyfta dessa frågor under året.��
�

att  ge distriktsstyrelsen i uppdrag att revidera påverkansdokumentet till distriktsårsmötet 
2019.  
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Verksamhetsberättelse 2017 
 

Utbildning 

Rustad ledarutbildning 

Ideellt engagerade ungdomar och deras ledare är välkomna till utbildningen Rustad som Skara stift, 
Svenska Kyrkans Unga och Sensus står bakom. Alla döpta och konfirmerade har en kompetens som 
behöver utvecklas och fördjupas. Därför erbjuds ”Rustad” som är en fortbildning i uppdraget att vara 

människa, kristen och ledare samt att få växa och ta ansvar i församlingens grundläggande uppgift: 
fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. 

Rikshelgen 

Rikshelgen är en utbildningshelg som förbundet inbjuder de olika distriktsstyrelserna till. Det är en 
helg där vi får be och utmanas, utvecklas, samtala, och bara vara tillsammans. 2017 hölls helgen i 
Sigtuna  20-22 oktober. Ur distriktsstyrelsen deltog 2 personer. 

Demokrati 

Distriktsårsmötet 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts högsta beslutande organ är Distriktsårsmötet. Årets 
distriktsårsmöte hölls den 1-2 april på stiftsgården Flämslätt.  

Riksårsmötet 

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Riksårsmötet, som hålls i augusti varje år. 
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen. 2017 var 

Riksårsmötet i Härnösand distrikt i Örnsköldsvik den 3-6 augusti, och Skara distrikt representerades 
av 15 ombud. På mötet valdes en ny förbundsordförande samt beslutades att på förbundets 
arrangemang ska all mat vara vegetarisk. 

Arrangemang 

Gnistan 

2017 var de dags för de nya fördjupningslägret Gnistan. Lägret var för ungdomar 15+ och bjöd på 
flera fördjupande workshops med olika teman. Bland annat information om Ung i den världsvida 

kyrkan eller ett pass om Martin Luther av Esbjörn Särdqvist.  

Det var cirka 90 personer som deltog på helgen på Flämslätt från flera lokalavdelningar i distriktet. 

Ungdomskörhelg 

2017 års ungdomskörhelg var planerad men på grund av få anmälningar kunde inte helgen 
genomföras. 
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Musiklägret 

Över 80 deltagare och ledare åkte i år på årets musikläger som Svenska Kyrkans Unga i Skara stift och 
Skara stifts kyrkosångsförbund anordnar. Lägret hölls på Hjo Folkhögskola och dess omgivningar. 
Barnen fick träna på nya sånger, leka lekar och sova i klassrummen på skolan. 

Gergana Andersson och Karin Magnusson var musikledare samt Karin Långström var lägerkaplan. 
Huvudledare var Lowa Rexrell och Johannes Fransson. Tillsammans med planeringsgruppen och unga 
ledare genomfördes de första musiklägret på just Hjo folkhögskola.  

Friluftsläger på Ösjönäs 

I juni samlades ca 120 personer förväntansfulla ledare och barn på Ösjönäs lägerplats för 5 dagar 
med friluftsliv och Kristus i centrum.  Lägret innehöll bland annat vandring, kanotpaddling och lekar.  

Deltagarna fick laga mat över öppen eld och bo i tält, fira gudstjänstliv utomhus och umgås med 
andra lokalavdelningar. Ösjönäs friluftsläger lockar många olika åldrar från yngre barn till äldre 
vuxna. Lägret är ett läger som oftast återkommer vartannat år.  

Barnkördag  

Barnkördag, ca 80 förväntansfulla körbarn, i kyrkans hus i Tidaholm. Camilla Raask och Åsa 
Magnesköld ledde barnen i både nya och gamla hits. Dagen innehöll mat, avslutande 

musikgudstjänst, lekar, energi, inspiration och massa musik. Barnkördagen ägde rum den 18 
november och i samverkan med Skara stifts kyrkosångsförbundet.  

Tillsammansdag 

Tillsammansdagen var planerad tillsammans med Skövde pastorat men blev tyvärr inställd på grund 
av för få deltagare. 

UngVuxen 

UngVuxen är ett läger för åldern 20+ och arrangerades i form av en fördjupningshelg tillsammans 
med Stockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Växjö stift.  Tyvärr var de för få anmälda så helgen 
ställdes in av de planerade distrikten Stockholm och Uppsala. 

Nattkampen i Linköping distrikt 

Till Nattkampen avgick de buss som distriktets deltagare tog sig till platsen med. Många medlemmar 
från Skara distrikt deltog i arrenmanget.  

Distriktsorganisationens arbete 

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret samlats sju gånger då vi fattat beslut kring 
bland annat distriktets ekonomi och skrivit propositioner. Förutom att hålla på med formalia brukar 

vi under våra möten fira mässor i en församling vi samlats i. Vid våra mötesträffar brukar vi även ha 
ett samtal, det kan till exempel vara kring Jesus, Gud och kyrkan i samhället, för att var och en i 
distriktsstyrelsen ska få fördjupa sig i sin egen tro. 
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Distriktsstyrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Ida Berggren, ordförande, Lidköping 

Matilda Halldén, vice ordförande, Vänersborg Sanna Rexrell, Husaby-Ledsjö 

Adam Lindblad, Töreboda (till sep)        Anna Andersson, Skara 

Lukas Joelsson, Sävare & Saleby (från sep)  Angelica Gustavsson, Tibro-Ransberg 

Martin Dahlgren, Västra Tunhem  Andrzej Rzeczycki, Lidköping 

Lowa Rexrell, Husaby-Ledsjö   Anton Bäck, Töreboda 

Samuel Kjellqvist, Sävare & Saleby 

 

Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet har sammanträtt mellan distriktsstyrelsemötena och har som främsta uppgift att ta 
snabba beslut och förbereda frågor som skickas vidare till distriktsstyrelsen.  

Under året har arbetsgrupper fortsatt sitt arbete eller påbörjat sitt arbete: musik, friluftsliv, tro och 

liv samt kommunikation. Vissa är i uppstartsfasen och en del är i full gång. Dessa avlastar 
distriktsstyrelsens arbete i vissa frågor och vara ett bollplank vid bland annat planering av 
verksamhet.  

Samarbetsrådet, som är den träffpunkt mellan distriktsstyrelsen och stiftsstyrelsen, har samlats tre 
gånger under 2017. Syftet med rådet är att få en kontinuitet kring organisationernas samarbete. 
Under året har det bland annat pratats om kyrkovalet och samverkan mellan Svenska Kyrkan och 

Svenska Kyrkans Unga.  

Fastighetsgruppen har under året ansvarat för tillsynen av lägerplatsen en gång i veckan och bland 
annat klippt gräset och sett till att området ser bra ut. 

  



 

25 

Sakrevision 
 
 
På uppdrag av distriktsårsmötet 2017 har undertecknande sakrevisorer granskat det gångna 
verksamhetsåret. Detta uppdrag har innefattat en genomgång av de protokoll som förts av 
distriktsstyrelsen samt övrig dokumentation kopplad till organisationen. 
 
Information 
Under det gångna verksamhetsåret har information kommit från tre kommunikationsvägar; 
hemsidan (www.skuskarastift.se), Kanalen och sociala medier. Kanalen har skickats till 
samtliga lokalavdelningar, församlingar och förtroendevalda inom organisationen 
 
Arrangemang 
Styrelsen har efter bästa förmåga sett till att planerade arrangemang under verksamhetsåret 
2017 genomförts. Efter granskande kan ses att arrangemang utförts i enlighet med 
verksamhetsplanen i största möjliga utsträckning. 
 
Styrelsearbete 
I vårt granskande som sakrevisorer kan vi se ett väl utfört jobb från styrelsens sida. Enligt de 
protokoll som granskats kunde det ses att styrelsen genomfört sina planerade möten. 
Närvaron var över lag god med beslutsmässighet. 
 
Utifrån de dokument vi har tagit del av finner vi att distriktsstyrelsen har arbetat i enlighet 
med årsmötets beslut och vi föreslår därför att distriktsårsmötet beviljar distriktsstyrelsen 
full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
 
 
Linköping 180318    Vänersborg 180318 
 
Ellinor Hegart    Daniel Andersson 
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Årsredovisning 
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 Driftsrapport  
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Revisionsberättelse 
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Valberedningens förslag 
Valberedningen har lagt ett förslag baserat på att ärendet om stadgeändringen går igenom i andra 
läsning. Därav vakanta platser under förslaget styrelsen. 

 
Presidium 
Ordförande 
Amanda Carlshamre, Skara 
Linnéa Karlsson, Töreboda 
 
Sekreterare 
Jonas Liljeblad, Skara 
 

Distriktsstyrelsen 
 
Val av ordförande 
Ida Berggren, Lidköping 
 
Val av vice ordförande 
Matilda Halldén, Vänersborg 
 
Val av ledamöter på 2 år (till 2020) 
Sanna Rexrell, Husaby-Ledsjö 
Ronja Edén, Mullsjö  
(vakant) 

(vakant) 

 
Val av ledamöter på 1 år (till 2019) 
Lukas Joelsson, Sävare-Saleby  
Angelica Gustavsson, Tibro-Ransberg 
 

Ledamöter valda till 2019 
Anna Andersson, Skara 
Anton Bäck, Töreboda 
Lowa Rexrell, Husaby-Ledsjö 
 

Räkenskapsrevisorer (1 jan 2018 – 31 dec 2018) 
 
Ordinarie   Ersättare 
(vakant)   (vakant) 

Gunnar Larsson, Lidköping  Ludvig Werner, Ælvan Västervik 
 

Sakrevisorer (1 jan 2018 – 31 dec 2018) 
 
Ordinarie   Ersättare   
Linnéa Karlsson, Töreboda  Daniel Andersson, Vänersborg 
Ellinor Hegart, Töreboda  Kristian Hjertén, Skara 
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Ombud till Riksårsmötet 
Ombud 
Jonas Liljeblad 
Ida Berggren 
(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

 

Ersättare 
(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

 

Utskottspresidie 
Ordförande 
Johannes Lindman, Undenäs-forsvik 
Lisa Gerenmark, Falköping 
(vakant) 

 

Sekreterare 
(vakant) 

(vakant) 

(vakant) 

 
 


