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Hej och välkomna!  
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift kallar till årsmöte 18-19 
april 2020.  
Vi kommer att vara på Flämslätt under helgen.  
 
Motionsstopp är den 9 mars och skickas till 
skara@svenskakyrkansunga.se 
 
Propositioner finns tillgängliga på hemsidan. Där kommer 
även övriga handlingar publiceras allt eftersom. 
 
Vill du nominera någon till ett uppdrag i distriktet kan du höra 
av dig till valberedning@skuskarastift.se  
 
Under helgen kommer vi, förutom årsmötesförhandlingar, få 
ta del av erfarenheter från ungdomsmötet i Flossenburg 
tidigare i april. 
 
Ombud väljs på lokalavdelningarnas årsmöten, anmälan görs 
sedan på medlemssidorna. Sista anmälan är 14 mars. 
 
Vid frågor kontakta stiftskonsulent Lisa Gerenmark 
 

http://www.skuskarastift.se/


Proposition 2020:1  
 Budget och verksamhetsmål 

Berättelser 

”Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk.” 
1 Krön 16:8 

Vi vill att berättelserna om Guds storhet och godhet ska leva vidare och vara en levande del av Svenska 
Kyrkans Ungas verksamhet under året 2021. Därför har Skara stifts barn- och ungdomsorganisation Svenska 
Kyrkans Unga för verksamhetsåret 2021 valt berättelser som sitt tema. Det valda temat ska genomsyra hela 
vår organisation och all verksamhet under året.  

Verksamhetsplan 2021 

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 lägergård Flarken 

Styrelseutbildning – Maj 
En utbildning för våra lokalavdelningsstyrelser 

Musikläger – juni 
Spela och sjung tillsammans  
med andra musikintresserade 

RUSTAD musik 
En utbildning för unga musiker 

Riksårsmöte - augusti  
Representation i organisationens högst 
beslutande organ 

Höstrusket – september/oktober 
En helg med fokus på det enkla friluftslivet i 
området omkring lägergården Flarken 

Äventyrsdag – Oktober/november 
En spännande dag med vandring och tävling för 
juniorer 

Fördjupningsläger – oktober/november 
En helg med fördjupning i bibeln 

Barnkördag - november 
En kördag för de yngsta rösterna

Sommarläger–juli 
En härlig vecka i naturen med tält, 
eld och annat roligt

Preliminär verksamhetsplan för 2022 
Fördjupningsläger    Distriktsårsmöte 
Barnkördag        Vårskriket 
Utflyktsdag          Höstrusket 
Ungdomskörhelg     Äventyrsdag 
Musikläger          Riksårsmöte 



Preliminär rambudget för 2021 

Kostnad Utgifter Intäkter 

KOSTNADER 

Gemensamt 
Ledning 118 000 
Information      2 000 
Kansli 215 000 
Summa gemensamt  335 000 
Fastigheter 
Lägerplats  30 000 
Förråd   10 000 
Summa fastigheter    40 000 
Projekt 
Verksamhet 275 000 
Summa projekt 275 000 
SUMMA KOSTNADER 640 000 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

Kollekt   80 000 
Landstingsbidrag  215 000 
Projektbidrag 300 000 
Kyrkosångsförbundet    30 000 
Bidrag för lägerplatsen Flarken    13 000 
Summa verksamhetsintäkter 638 000 

FINANSIELLA INTÄKTER 
Ränteintäkter   0 
Summa finansiella intäkter   0 
SUMMA INTÄKT  623 000 

Underskott: - 2 000

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta 

att anta proposition 2020:1 – Budget- och verksamhetsmål i sin helhet. 



PROPOSITION 2020:2 
Insamlingsmål 

Sätt press på den ansvarslösa gruvindustrin i Sydafrika 

”Så säger Herren: Jag gör nu detta vatten friskt, det skall inte längre orsaka död eller missfall”  
(2 Kung 2:21) 

Det blåa giftiga vattnet som rinner nerför slagghögarna i Johannesburg är förorenat med både 
arsenik, uran och bly. Mätningarna visar 2 000 gånger det normala ph-värdet i just grönsaker, kött 
och spannmål. Då människor och djur äter och dricker detta leder det till sjukdomar bland 
befolkningen och barn som föds med kromosomförändringar. 

”Jag kallar mig miljöaktivist. Vi måste våga utmana och protestera, ge röst åt oss själva och lyfta de 
frågor som är viktiga för oss. Man blir utsatt och riskerar att arresteras, men det handlar om liv.” 
(Alex Salang, 33 år, Mmaditlhkwa, Sydafrika). 

ACT Svenska Kyrkan jobbar tillsammans med Bench Mark Foundation, som utbildar 
lokalbefolkningen i att ta prover, rapportera och sprida information. Desto fler bevis man hittar, ju 
mer ökar pressen på gruvföretag och att myndigheter ska ta ansvar. 

”Din gåva behövs i kampen om rättvisa. Den stödjer kampen om alla människors rätt till en trygg 
miljö i Sydafrika” (https://www.svenskakyrkan.se/act/p265) 

Vi i styrelsen anser att ett insamlingsmål över längre tid, gör att pengarna som samlas in kan synas 
på ett bredare sätt i jämförelse med insamlingsmål över 1 år. Projektet kan skapa större och 
långvarigare engagemang och generera mer pengar. Vi är positiva att insamlingsmålet går till ACT 
Svenska Kyrkan. Det går även i enlighet med RÅM 2018 där det beslutades att insamlingar som 
Svenska Kyrkans Unga gör på nationella arrangemang ska vara till förmån för Svenska kyrkans 
internationella arbete. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta  

att  samla in 30 kr på varje deltagaravgift  

att  insamlingsmålet för 5 år framåt ska vara ACT P265 



Proposition 2020:3 
Tillsammans i påverkansarbetet 

”Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.”  

Fil 2:13 

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 komma med barn- och ungas perspektiv 

till Svenska kyrkan innan beslut 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 2020. Detta kommer kunna stärka oss i påverkansarbetet 

så vi kan vara den extra pushen som behövs. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta 

att anta påverkansdokumentet till och med distriktsårsmötet 2020. 

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 2021. 



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. 

● 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 icke synliga. 

o Jobba för att kyrkan ska vara tillgänglig för den som inte talar svenska 

● Svenska kyrkan i Skara stift ska sträva efter att antalet förtroendevalda under 30 år ska öka 

o Inför kyrkovalet ska nomineringsgrupperna ha personer under 30 på valbar plats på 

sina listor.  

o Underlätta för unga att vara förtroendevalda genom att ha möten på kvällar och 

helger. 

 

● Svenska kyrkan i Skara stift ska se Svenska Kyrkans Unga som en rekryteringsbas 

 

Varför tycker vi detta: 

● Vi i Svenska Kyrkans Unga tycker att miljön och klimatet är en del av skapelsen som vi 

behöver ta hand om. Vi behöver 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 och om hur kyrkan bör 

utvecklas framåt. 



Proposition 2020:3 
 Investering Flarken 

”Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, 
jorden är full av vad du skapat” 

Ps 104:24 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts lägerplats Flarken ligger belägen utanför Lidköping på den idylliska 
Spårön. Flarken är en fantastisk plats med möjlighet till friluftslivet i sin bästa form.  På denna gård har 
friluftsliv delats av många barn och unga med Kristus i centrum sedan år 2000. 2017 upptogs samtal med 
Egendomsnämnden, som äger lägerplatsen och hyr ut till oss, angående lägerplatsens verksamhet och hur 
den kan utvecklas. Det har också skett förhandlingar angående hyreskontraktet som går ut i december 
2020. Samtalet har skett mellan arbetsgruppen för friluftsliv, fastighetsgruppen och den nystartade 
referensgrupp Flarken. Distriktsstyrelsen valdes en förhandlingsdelegation som fått i uppdrag att sköta de 
yttersta samtalen med egendomsförvaltningens anställda på Skara stift i förhandling kring hyresavtal 
mellan parterna. 

Egendomsnämnden består av förtroendevalda inom Svenska kyrkan vars uppdrag är att förvalta Skara stifts 
ägor. Dessa har som tidigare nämnts lagt önskemål om att vi utvecklar verksamheten på denna plats, bland 
annat för att göra gården mer tillgänglig en längre period av året så vi får en högre beläggning och därmed 
större hyresinkomster. Därför behöver Svenska Kyrkans Unga i Skara stift göra ekonomiska investeringar. 
Utvecklingen av verksamheten handlar om att förenkla tillgängligheten på lägerplatsen i form av vatten 
och el men också hur platsen kan utökas för att kunna öka antalet deltagare på vår lägerplats samtidigt. 
Den sistnämnda investeringar kan ge oss möjlighet att genomföra vårt stora sommar-friluftsläger på vår 
egen lägergård. Referensgruppen Flarken har påbörjat ett arbete med att söka pengar för att kunna 
genomföra dessa investeringar men utifall att vi inte får pengar behöver vi ha en plan b där vi använder oss 
av vårt egna kapital för att investera.  
Sedan tidigare har Egendomsnämnden beslutat att dra el, vatten och avlopp till tomtgräns. De har också 
sagt sig vara villiga att dra hela vägen in till befintlig byggnad om vi i vår tur gör andra investeringar. 

Dessa investeringar har ett stort ekonomiskt värde, ett värde som vi anser är av stor tyngd att vi förankras 
hos medlemmar och lokalavdelningar. Genom ett årsmötesbeslut kan vi med tyngd säga att de är 
organisationens vilja att göra en utveckling av verksamheten på Flarken. Den slutgiltiga beslutande 
summan ger också en riktlinje för distriktsstyrelsen i vilken utsträckning investeringarna kan ske. I arbetet 
med prioriteringarna tänker sig distriktsstyrelsen inkludera de tidigare nämnda grupperna, arbetsgruppen 
för friluftsliv, referensgrupp Flarken och fastighetsgruppen.  

En del av detta arbete är också att genomföra vissa höjningar av uthyrningsavgiften, detta gäller uthyrning 
till externa parter och privatpersoner. All ekonomisk vinst som görs i och med uthyrning återinvesteras i 
Flarken och blir en del i att utveckla verksamheten. De 150 tkr som vi anser behöver investeras kommer att 
tas från eget kapital, det innebär att man tar pengar som Svenska Kyrkans Unga i Skara stift har på banken. 



Summan har Distriktsstyrelsen genom noga övervägande kommit fram till och se som en maxsumma för 
vad som är rimligt att ta från kapitalet för att bibehålla god ekonomi.  

I “vision flarken” finns tankar om att Flarken ska vara platsen som används till våra friluftsarrangemang 
men också att öka möjligheten för fler att nyttja denna idyll och skönhet som Kållands skärgård erbjuder. 
Vi tror att genom dessa investeringar så kan vi skapa ett mer öppet och enkelt friluftsliv för alla 
medlemmar i hela organisationen. Investeringarna anser vi vara nödvändiga för att kunna fortsätta bedriva 
verksamhet. Vi vill att antalet medlemmar som besöker Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts lägerplats 
Flarken ska bli fler, att gården ska fortsätta leva och att den ska vara en självklar del för oss, 
lokalavdelningar och medlemmar att bedriva sin verksamhet. Då investeringarna också möjliggör för oss 
att ha större friluftsarrangemang på Flarken sparar vi i framtiden också in de pengar vi annars skulle lagt på 
hyra av extern lägergård. Svenska kyrkan minskar i medlemsantal och kommer inte ha lika god ekonomi 
framöver, det kommer även märkas i det ekonomiska anslag som vi får av Skara stift för vår verksamhet. Vi 
anser därför att det är klokt att redan nu investera i en lägergård som säkerställer att vi kan anordna stora 
som små arrangemang i framtiden.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta 

att upp till 150 tkr från eget kapital kan investeras i lägerplats Flarken. 
att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka uthyrningsmöjligheter och priser för säsong 

2021 och framåt.  



Proposition 2020:5 
Kyrkoval 2021 

" Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör,  
i kärlek, tro och renhet" 

-1 tim 4:12

Kyrkovalet 2017 var valdeltagandet i Skara stift 18,3%. Vi tycker att det är för lågt, vi vill ändra på det 
genom att engagera fler unga i kyrkovalet. Bland annat vill vi se fler unga som väljs till förtroendeuppdrag. 
Det vill vi för att unga kan ge nya ungdomliga perspektiv på kyrkans liv och verksamhet, vi tror att unga 
människor kan driva frågor som är viktiga för andra unga människor och gör att fler känner sig hemma i vår 
kyrka. Det kan exempelvis vara de frågor vi nämner i vårt påverkansdokument, men på pastoratsnivå kan 
det också handla om lokala frågor som är viktiga för ungdomarna där.  

Inför valet 2021 vill vi öka antalet ungdomar som kandiderar på pastorat, stifts och nationell nivå. Vi vill 
också öka valdeltagandet för personer mellan 16 och 30 år samt förbättra förutsättningar för att unga 
förtroendevalda ska kunna vara med på möten genom att t.ex lägga möten på kvällar eller helger. 

För att åstadkomma detta vill vi tillsätta en projektgrupp som arbetar från hösten 2020 fram till valet den 
19/9 2021. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta 

att  ge distriktsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp inför kyrkovalet 2021 
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