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Program

Lördag 13 april 

 09.00 Incheckning  Receptionen 
 10.00 Årsmötet öppnas  Vallesalen

Idétorg Vallesalen
 12.00 Andrum Kyrkan
 12.15  Lunch Matsalen
 13.00 Fördjupning Vallesalen
 13.30 Mini-bka Vallesalen
 15.00 Fika Matsalen
 15:30 Utskottsarbete  Vallesalen/Billingesalen
 18.30 Middag Matsalen
 19:30 Kvällsaktivitet Jättasalen
 21:15 Mässa Kyrkan
 22.15 Kvällsfika Matsalen

Söndag 14 april 

 07:30 Frukost Matsalen
 08:30 Förhandlingar Jättasalen
 10.30 Fika  Jättasalen
 11:00 Sändningsmässa  Kyrkan
 12.00 Lunch Matsalen

13.00 Distriktsstyrelsen har konstituerande möte.
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Hej alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift! 

Nu är det åter igen dags för en av årets stora händelser, årsmöte för Svenska Kyrkans Unga i 
Skara stift. Nu ska vi tillsammans fatta kloka beslut om det som hänt under det senaste året 
och det vi vill ska hända i framtiden för vår organisation. Det gör vi som vanligt genom 
diskussioner, motioner och propositioner i syfte att skapa en spännande verksamhet för alla 
medlemmar. Ett antal viktiga val kommer också att göras, bland annat vilka vi vill ska 
representera oss som distrikt på riksårsmötet där vi fattar beslut om Svenska Kyrkans Unga i 
hela landet. 

Vi har ett år bakom oss innehållande arrangerandet av Nattkampen med över 450 deltagare, 
Gnistan där vi fick chanser att fördjupa oss i intressanta diskussioner och härliga 
medlemsmöten vid många andra tillfällen. De arbetsgrupper som finns i distriktet har under 
året fortsatt sitt arbete och under årsmötet kommer de finnas på plats för att du ska kunna 
träffa dem. Under året har vi samlat 1400 barn och unga runt om i stiftet som medlemmar 
vilket vi tycker är väldigt roligt, men vi ser gärna att ännu fler får chansen att ta del av den 
gemenskap vi bildar.  

Efter tre år för oss som ordförandepar är det nu dags att tacka för oss och lämna över till ett 
nytt. Vi är evigt tacksamma att ni gett oss förtroendet att under 3 år få förvalta och leda 
denna fantastiska verksamhet framåt. Vi har genom diskussioner och samtal försökt att 
utveckla och bibehålla den viktiga kärnan i vår organisation, både identitet och 
sammanhållning. Inget av detta hade dock haft någon mening om inte ni fantastiska 
medlemmar hade funnits där för att båda skapa, driva och delta i vår verksamhet. Nu är det 
dags för oss att flyga vidare men vi vill rikta ett stort tack till alla vi mött under åren och alla 
som vi fått dela ett samtal med.  
Vi ser nu fram emot ett årsmöte där kloka beslut ska tas, nytt ordförandepar och styrelse 
väljas och framtidens verksamhet ska utvecklas. En viktig helg med Kristus i centrum och 
dopet som grund! 

Tack och Guds välsignelse.  
Ida Liljeblad, ordförande och Matilda Halldén, vice ordförande. 
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Ansvarsfrihet
Årsmötet godkänner förra årets styrelsearbete. Det inne-
bär 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.  Kvalifi-
cerad 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.

Ordlista
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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 års-
mötet. 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.

Ordlista
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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 distrik-
tet, 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 tillägg-
syrkanden göras. Se vidare under arbetssätt.

Yttrande-, yrkande- och rösträtt
1. Yttranderätt  2. Yrkanderätt   3. Rösträtt     4.Nomineringsrätt

1 2 3 4
Ombud X X X  X
Ersättare  X X  -  -
Observatörer   X -  -  -
Distriktsstyrelsen  X X  -  -
Distriktsordförande   X X  -  -
Revisorer och sakrevisorer X X  -  -

Vid behandling av revisionsberättelsen för dessa personers uppdrag har de yttrande- och yrkanderätt.
Presidiet har rätt att bevilja anställda och övriga deltagare i årsmötet yttranderätt i en eller flera frågor.
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Årsmötets 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. Reservanter i distriktsstyrelsen
5. Ordet är fritt
6. 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 när man vill gå till beslut. När streck i debatten begärts ska frågan behandlas
genast. Så här gör man:
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. Presidiet sätter streck i debatten
6. Debatten återupptas enligt talarlistan
7. 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 di-
striktsorganisation 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 Medlemsskap
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. Med-
lemskap 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 rörel-
sens 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 fast-
ställd 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.
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§ 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.

§ 6 Årsmöte
Distriktets högsta beslutande organ är årsmöte som ska hållas innan april månads utgång. Kallelsen till
årsmötet utsänds av distriksstyrelsen 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 distrikstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före 
årsmötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
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
distrikstyrelsen.

10) Behandling av propositioner.

11) Behandling av motioner.

12) Behandling av motioner till
Riksårsmötet

13) Fastställande av verksamhet- och
budgetmål

14)  Val av distriktsordförande (jämna år)
Val av vice distriktsordförande (udda år)

15) Val av 2 ledamöter växelvis på 2 år.

16) Val av ledamöter på 1 år.

17)  Val av två räkenskapsrevisorer och
två ersättare.
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18) Val av två sakrevisorer och två ersättare.

19) Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte

20) Val av valberedning.

21) Val av sammankallade i valberedning.

Distriktsordförande och vice ordförande väljs på två år. Tre 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, vice ordförande samt 7 leda-
möter. 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 ar-
betsgrupper som anses nödvändiga. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på dennes 
uppdrag. Den är beslutsmässig då minst halva styrelsen 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.

§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutna lokalavdel-
ningarna 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 an-
vändas 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. Tid och plats för justering av årsmötesprotokollet
8. Fastställande av sammanträdesordning
9. Fastställande av föredragningslista
10. Presentation av propositioner och motioner
11. Val av utskottspresidier
12. Fördelning av ärende till utskott
13. Nomineringsstopp
14. Nominering inför val
15. Plädering inför val
16. Ajournering för idétorg, lunchbön, lunch och utskottsarbete.
17. Återupptagande av förhandlingar
18. Plädering inför val
19. Framläggande av årsberättelse 2018
20. Framläggande av revisionsberättelser
21. Fastställande av balans- och resultaträkning
22. Fråga om ansvarsfrihet
Propositioner
23. Proposition 2019:1 Budget- och verksamhetsmål för 2020
24. Proposition 2019:2 Insamlingsmål
25. Proposition 2019:3 Sommarläger på Metsakodu sommaren 2021
26. Proposition 2019:4 Tillsammans i påverkansarbetet
Motioner
27. Motion 2019:1 Stadgeformulering
28. Motion 2019:2 Kanotvägledarutbildning
Val
29. Val av distriktsordförande
30. Val av vice distriktsordförande
31. Val av distriktsstyrelse
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
Övrigt
39. Övriga ärenden
40. Avslutning
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Proposition 2019:4 

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 ett "sandkorn i en 

mussla" 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 2019. Detta kommer kunna stärka oss i 

påverkansarbetet så vi kan få vara ett "sandkorn i en mussla" 

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta: 

att 

att 

att 

att 

anta påverkansdokumentet till och med distriktsårsmötet 2020. 

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 2020. 
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Motionssvar
Vi anser att motionen inte ändrar innebörden, utan endast 
förenklar för läsaren med en mer korrekt ordföljd. 
Tack för att ni motionerar.

Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet besluta

att   anta motion 2019:1 i sin helhet.

Motion 2019:1
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Motion om kanotvägledarutbildning 2020 

I Skara distrikt så genomförs ett antal arrangemang med friluftsliv 
och kanotvägledning. Det tycker vi är jättebra och är väldigt glada 
över att det finns ledare med kanotvägledarutbildning i 
bakgrunden som kan hjälpa till på arrangemang såsom 
Vårskriket, sommarlägret och diverse konfirmandläger. 

Det behövs en ständig påfyllning utav kunniga kanotvägledare. 
Med denna utbildning får man kunskap inom friluftsliv och 
kanotteknik, men främst av allt utbildas man inom säkerhet i 
utövandet av dessa ämnen. 

Töreboda lokalavdelning menar då att distriktets verksamhet 
2020 behöver kompletteras med en kanotledarutbildning. 

Töreboda lokalavdelningen föreslår Distriktårsmötet besluta 

att "Kanotvägledarutbildning" läggs till i verksamheten för 2020 

På styrelsen av Töreboda lokavdelnings uppdrag 

Axel Lindgren sekreterare 

Motionssvar
Distriktsstyrelsen gillar idén och vill uppmuntra till att via kanot uppleva Guds skapelse på ett säkert 
sätt. För att kunna fatta beslut om den här aktiviteten vill distriktsstyrelsen få en uppfattning om 
behovet finns i vår verksamhet. Distriktsstyrelsen anser dock inte att det är Svenska Kyrkans Ungas 
uppgift att utbilda kanotvägledare för församlingarnas konfirmationsverksamhet. Behöver 
utbildningen hållas igen? Hur många vägledare behöver distriktets verksamhet? Vad har hänt med de 
som har gått utbildningen tidigare år?
För att skapa en så bra utbildning som möjligt vill distriktsstyrelsen utreda behov, framtida 
verksamhet, intresse hos lokalavdelningar, kostnad och innehåll innan beslut om att genomföra en ny 
utbildning fattas. Distriktsstyrelsen föreslår att utredningen görs tillsammans med arbetsgruppen för 
friluftsliv och att den är klar innan detaljbudgeten för 2020 läggs, vilket är i oktober 2019.

Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet besluta

att   avslå motionen i sin helhet

att   ge i uppdrag åt distriktsstyrelsen att i samarbete med arbetsgruppen för friluftsliv utreda 
möjligheterna för att genomföra en kanotvägledarutbildning 2020.

Motion 2019:2
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Verksamhetsberättelse 2018
Demokrati

Distriktsårsmötet
Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. 2018 års 
distriktsårsmöte hölls den 14-15 april på stiftsgården Flämslätt. 56 personer deltog och beslut fattades om 
verksamhet, stadgar och ekonomi.

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. 2018 var 
Riksårsmötet i Hässleholm i Lunds distrikt 2-5 augusti och Skara distrikt representerades
av 14 ombud. 

Arrangemang

Gnistan
2018 upprepade vi vårt nya fördjupningsläger Gnistan. Lägret är för ungdomar 15+ och bjöd på
flera fördjupande workshops med olika teman. Bland annat en workshop om hbtq och om  
diakoniprojektet ”Godhet har makt över ondskan” med Amanda Carlshamre.
Det var cirka 80 personer som deltog på helgen på Flämslätt från flera lokalavdelningar i distriktet.

Ungdomskörhelg & barnkördag
Då Skara stifts kyrkosångsförbund skulle vara värdar åt det nationella arrangemanget Ung Körfest valde 
vi att lägga ner våra körhelger och istället delta i denna helg. Det kom barn och unga från hela landet och 
sjöng i domkyrkan helgen 19-21 oktober.

Musiklägret
59 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 och hade i 
år temat Rejoice.
Barnen fick träna på nya sånger, leka lekar och sova i klassrummen på skolan och lägret avslutades sedan 
med en härlig musikgudstjänst i Hjo kyrka.

Tillsammansdag
Tillsammansdagen ställdes in och tar nya tag 2019

Utflyktsdagen
Utflyktsdagen är en dag för våra yngsta medlemmar 0-5 år och deras vuxna på Flämslätt. 124 barn och  
vuxna deltog under dagen som innehöll allt från gudstjänst till teater till skapande.

Vårskriket
En härlig vårhelg för ungdomar som gillar friluftsliv. 38 ungdomar deltog i helgen som bjöd på Guds  
underbara natur på vår lägerplats Flarken.
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Höstrusket
Den lilla friluftshelgen med fokus på kanoting och samtal. 15 personer deltog i helgen på Flarken. 

Nattkampen
Samarbetsarrangemanget Nattkampen kom åter till Skara stift och gick i år av stapeln 6-7 oktober i  
Ulricehamn. 470 personer deltog under helgen som i år hade temat ”Porten till Arbor”.

Utbildning

RUSTAD
Rustad är en fortbildning för unga ideella i att vara människa, kristen och ledare samt att få växa och ta 
ansvar i församlingens grundläggande uppgift. 2018 arrangerades RUSTAD Mission och RUSTAD Gudstjänst

Kanotsäkerhetsutbildning

I juni deltog 16 personer i den kanotsäkerhetsutbildning som vi arrangerade i samarbete med stiftet och 
svenska kanotförbundet. Deltagarna fick lära sig kamraträddning, riskanalys, säkerhetshantering mm

Rikshelgen
Rikshelgen är en utbildningshelg som förbundet inbjuder de olika distriktsstyrelserna till. Det är en
helg där vi får be och utmanas, utvecklas och samtal med varandra. Ur distriktsstyrelsen deltog 2 personer.

Distriktsorganisationens arbete

Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret samlats vid åtta tillfällen för att fatta beslut om 
distriktets verksamhet, ekonomi och organisation. Förutom att hålla på med formalia brukar vi under våra 
möten fira mässa i den församling vi samlats i. Vi prioriterar också att ta oss tiden till fördjupning och 
samtal när vi ses. 

Distriktsstyrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ida Berggren, ordförande, Lidköping
Matilda Halldén, vice ordförande, Vänersborg 
Sanna Rexrell, Husaby-Ledsjö
Anna Andersson, Skara
Lukas Joelsson, Sävare & Saleby 
Angelica Gustavsson, Tibro-Ransberg
Ronja Edén, Mullsjö
Lowa Rexrell, Husaby-Ledsjö 
Anton Bäck, Töreboda
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Arbetsgrupper
Efter årsmötet 2018 beslutade distriktsstyrelsen att lägga ner arbetsutskottet och ersätta det med en be-
redningsgrupp. Beredningsgruppen har bestått av ordförande, vice ordförande och stiftskonsulent. 
Beredningsgruppen har som uppgift att förbereda handlingar och ärenden inför distriktsstyrelsens möten. 
Under året har arbetsgrupperna för friluftsliv, musik, kommunikation och tro & liv kommit igång än mer. 
Dessa arbetsgrupper tillsätter planeringsgrupper för våra arrangemang och avlastar och bistår  
distriktsstyrelsen med sin kunskap och engagemang. 
Fastighetsgruppen har under året ansvarat för tillsynen av vår fantastiska lägerplats Flarken en gång i 
veckan och bland annat klippt gräset och sett till att området ser bra ut. Det har också påbörjats ett arbete 
med att bygga ett friluftskök.

Samarbetsrådet, som är den träffpunkt mellan distriktsstyrelsen och stiftsstyrelsen, har samlats två gånger 
under 2018. Syftet med rådet är att få en kontinuitet kring organisationernas samarbete.
Då det var kyrkoval 2017 har representanterna från stiftsstyrelsen 2018 varit nya personer som inte tidiga-
re haft god kännedom om Svenska Kyrkans Unga. Samtalen har därför handlat mycket om vilka vi är som 
organisation.
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Sakrevision 

På uppdrag av distriktsårsmötet 2018 har vi granskat det gångna verksamhetsåret. Detta 
uppdrag har innefattat en genomgång av de protokoll som förts av distriktsstyrelsen samt 
jämförelse med de beslut som togs på Distriktsårsmötet 2017 samt Distriktsårsmötet 2018 
som berör verksamhetsåret 2018. Vi har i vår granskning endast sett till beslut som rör 
verksamheten och inte granskat räkenskaperna. 

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. 
Distriktsstyrelsen har haft regelbundna möten och varit beslutsmässiga (dvs. haft tillräckligt 
många ledamöter närvarande för att kunna ta beslut). 

De arrangemang som årsmötena har beslutat om för 2018 verkar ha genomförts antingen 
direkt genom att Distriktsstyrelsen har planerat och genomfört dessa, eller genom att 
arbetsgrupper har genomfört arrangemangen och rapporterat till Distriktsstyrelsen.  

Information om verksamheten har varit tillgänglig på hemsidan (www.skuskarastift.se), 
Kanalen och sociala medier. Kanalen har skickats till samtliga lokalavdelningar, församlingar 
och förtroendevalda inom organisationen.  

Distriktsstyrelsen har arbetat i enlighet med årsmötesbeslut under det gånga året. Utifrån de 
dokument som vi tagit del av föreslår vi därför att distriktsårsmötet beviljar distriktsstyrelsen 
full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Linnéa Karlsson, Göteborg 2019-03-27 
Ellinor Hegart, Forsvik 2019-03-27 
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SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT
1801-1812

Belopp i tkr

BUDGET AVVIKELSE
Kostnader Intäkter Saldo Saldo

11   Årsmöte -61 22 -39 -40 1
12   Revision -14 0 -14 -13 -1
13   Styrelsen -33 0 -33 -35 2
14   Riks och representation -22 8 -14 -20 6
15  Verksamhets arb grupper -1 0 -1 -8 7
       Summa -131 30 -101 -116 15

22    Kommunik arb grupp 0 0 0 0 0
23    Kommunikation -1 0 -1 -2 1
       Summa -1 0 -1 -2 1

32   Kanslikostnader -165 0 -165 -190 25
33   Avskrivningar -23 0 -23 -23 0
       Summa -188 0 -188 -213 25

42   Lägerplats Flarken -47 19 -28 -30 2
43   Lägerförråd -11 0 -11 -10 -1
       Summa -58 19 -39 -40 1

555  VU01 Ungdomskörhelg -20 0 -20 -15 -5
        VU02 Kanotledarutbildn -8 4 -4 -2 -2
        VU03 Utflyktsdag -29 10 -19 -20 1
        VU04 Flarken Friluftsläger -7 13 6 -3 9
        VU05 Musikläger -171 76 -95 -90 -5
        VU06 Nattkampen -118 100 -18 -80 62
        VU07 Fördjupningsläger -108 48 -60 -90 30
        VU08 Barnkördag 0 0 0 0 0
        VU09 Kontraktsdagar 0 0 0 0 0
        VU10 Tillsammansdag 0 0 0 -10 10
        VU11 Friluftsläger Ösjönäs 0 -2 -2 -5 3
        VU13 Ungvuxen 0 0 0 -5 5
        VU14 Andetag 0 0 0 0 0
       Summa -461 249 -212 -320 108

565 XV04 Förbundsårsmöte -41 0 -41 -35 -6
565 XV11 Samarbete m Skara Stift -1 0 -1 -5 4
       Summa -41 0 -41 -40 -2

71   Landstingsbidrag 0 309 309 270 39
       Kollekter 0 76 76 80 -4
       Projektbidrag 0 288 288 275 13
       Bidrag för Flarken 0 0 0 13 -13
       Kyrkosångsförbundet 0 15 15 30 -15
       Gåvor/Medl avg/Övrigt 0 1 1 0 1
       Summa 0 689 689 668 21

81    Finansiella intäkter 0 0 0 0 0
Summa total -880 987 107 -63 169
Överskott / Underskott 107

UTFALL
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts årsmöte 

Org.nr. 868401-0609 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift för år 2018. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare dessa beror på oegentligheter 

eller på fel. 

Revisorns ansvm· 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi haT utföii revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig de beror på oegentligheter 
eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 

göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens fmansiella ställning per den 31 december 

2018 och av dess fmansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
distrilctsorganisationen. 

37



38



Valberedningens förslag 

Ordförande fyllnadsval 1 år 

Anna Andersson, Skara (nyval) 

Vice ordförande 2 år 

Anton Bäck, Töreboda (nyval) 

Ledamot 2 år 

Markus Kjellberg, Tibro (nyval) 

Axel Lindgren, Töreboda (nyval) 

Ledamot 1 år 

Edvin Mörk, Skövde (nyval) 

Lukas Joelsson, Sävare och Saleby (omval) 

Lowa Rexrell, Husaby-Ledsjö (omval) 

Ledamot vald till 2020 

Sanna Rexrell, Husaby-Ledsjö 

Ronja Edén, Mullsjö 

Ordinarie auktoriserad revisor 

Vakant 

Ersättande auktoriserad revisor 

Vakant 

Ordinarie lekmannarevisor 

Amanda Carlshamre, Skara (nyval) 

Ersättande lekmannarevisor 

Martin Dahlgren, Västra Tunhem Vänersnäs 
(nyval) 

Ordinarie Sakrevisor 

Linnea Karlsson, Töreboda (omval) 

Veronica Pålsson, Skövde (nyval) 

Ersättande Sakrevisor 

Ellinor Hegart, Töreboda (nyval) 

Vakant 
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Presidie under distriktsårsmötet 

Ordförande: Linnea Karlsson, Töreboda 

Ordförande: Vakant 

Sekreterare: Andrzej B. Rzeczycki, Lidköping 

Presidie verksamhetsutskottet 

Samuel Kjellqvist, Sävare och Saleby 

Axel Lindgren, Töreboda 

Presidie ekonomiutskottet 

Martin Dahlgren, Västra Tunhem Vänersnäs 

Johannes Lindman, Undenäs-Forsvik 

Ombud till riksårsmötet 

Rebecca Malmgren, Falköping 

Anna Andersson, Skara 

Anton Bäck, Töreboda 

Sofie Deldin, Skövde 

Linnea Uddmar, Skövde 

Samuel Andersson, Vänersborg 

Ida Liljeblad, Lidköping 

Kajsa Svantesson, Töreboda 

Elsa Bengtsson, Töreboda 

Rasmus Christensen, Tidaholm 

Åsa Olsson, Vårgårda 

Matilda Andreasson, Vårgårda 

Sarah Storfors Wielbass, Vänersborg 

Vakant 

Vakant 

Ersättare till riksårsmötet 

Julia Hjertén, Skara 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 
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