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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, vux enmedlem 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 distriktsårmöte 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 för 51-100 medlemmar, fyra ombud för 101-200 medlemmar och
fem ombud för 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.

8



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 
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. 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 2019
20. Framläggande av revisionsberättelser
21. Fastställande av balans- och resultaträkning
22. Fråga om ansvarsfrihet
Propositioner
23. Proposition 2020:1 Budget- och verksamhetsmål för 2021
24. Proposition 2020:2 Insamlingsmål
25. Proposition 2020:3 Tillsammans i påverkansarbetet
26. Proposition 2020:4 Investering Flarken
27. Proposition 2020:5 Kyrkoval 2021
28. Motion 2020:1 Vegetariska distriktsorganisation
Val
29. Val av distriktsordförande
30. Val av distriktsstyrelse
31. Val av räkenskapsrevisorer
32. Val av ersättare till räkenskapsrevisorer
33. Val av sakrevisorer
34. Val av ersättare till sakrevisorer
35. Val av ombud till Riksårsmötet
36. Val av valberedning
37. Val av sammankallande i valberedningen
Övrigt
38. Övriga ärenden
39. Avslutning
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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 
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Preliminär rambudget för 2021 

Kostnad 

KOSTNADER 
Kostnader för distriktsstyrelsen, DÅM och RÅM, 
arbetsgrupperna samt revision. 

Kostnader för hemsida, nya roll-ups eller trycksaker. 
\ Gemensamt 

Ledning 
......._ Information 

Kostnader för kontor på stiftskansliet, köp av ekonomitjänster, Kansli 
användning av stiftets bilar mm 

Hyra för lägerplatsen Flarken samt för vårt lägerförråd. 

Kostnader för alla våra läger, utbildningar och andra 
arrangemang. 

De intäkter vi får från stiftskollekten samt när en församling 
tar upp församlingskollekt till oss. 

Summa gemensamt 

Fastigheter 
Lägerplats 
Förråd 
Summa fastigheter 

Projekt 
......_ Verksamhet 

Summa projekt 

SUMMA KOSTNADER 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

---Kollekt 
Landstingsbidrag 

/ Projektbidrag 

Utgifter 

118 000 
2 000 

215 000 
335 000 

30 000 
10 000 
40 000 

275 000 
275 000 

640 000 

Vi får pengar från Västragötalandsregionen för alla 
medlemmar mellan 6-25 år samt arrangemangsdagar 
med deltagande medlemmar mellan 6-25 år. /; 

Kyrkosångsförbundet 
Bidrag för lägerplatsen Flarken 
Summa verksamhetsintäkter Projektbidraget kommer från Skara stiftsorganisation. Vi    

äskar varje år pengar av dem för vår verksamhet. Vi får även 
bidrag för hyran för Flarken av dem. 

Vi får pengar från kyrkosångsförbundet för att vi arrangerar 
flera kör- och musikläger för barn och unga. 

Eftersom vi räknar med att vi får 2000 kr mindre i intäkter än 
vad vi har utgifter är det planerade underskottet -2000 kr 

FINANSIELLA INTÄKTER 
Ränteintäkter 
Summa finansiella intäkter 

SUMMA INTÄKT 

_ Underskott:

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta 

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

Intäkter 

80 000 
215 000 
300 000 
30 000 
13 000 
638 000 

0 

0 

638 000 

- 2 000
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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 

13



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. 
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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).
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● 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.
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Proposition 2020:4
 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. 
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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.  
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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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Verksamhetsberättelse 2019 

Demokrati 

Distriktsårsmötet 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts högsta beslutande organ är Distriktsårsmötet. 2019 års Distriktsårsmöte 
hölls 13-14 april på stiftsgården Flämslätt. 50 personer varav 22 ombud deltog. Beslut fattades om 
verksamhet, stadgar och ekonomi. 

Riksårsmötet 
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Riksårsmötet som gick av stapeln 8-11 augusti. 
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av Förbundsstyrelsen. 2019 hölls 
riksårsmötet i vår huvudstad Stockholm, mer exakt Hallunda. Skara distrikt representerades av 15 ombud. 

Arrangemang 

Gnistan 
2019 höll vi vårt mycket uppskattade arrangemang gnistan. Det är ett fördjupnings läger för 15+ och bjöd på 
flera olika workshops som anknöt till temat dopet. Det var 55 personer som deltog på det här arrangemanget 
på Stiftsgården Flämslätt från flera olika lokalavdelningar. 

Ungdomskörhelg 
27-28 april var det dags för ungdomskörhelgen på Hjo folkhögskolan där det blev musik och körsång.

Vårskriket 
Vårskriket blev av den 17-19 maj på vår vackra lägergård Flarken. Under detta härliga vårfriluftsläger blev det 
paddling, utbildning i sjukvård och sköna lägereld stunder med andakt i storkåtan för 63 deltagare. 

Musiklägret 
På årets Musikläger som Svenska Kyrkans Unga och Skara stifts kyrkosångsförbund anordnar tillsammans var 
det 54 deltagare. Arrangemanget var på Hjo folkhögskola och hade temat Fest i Guds familj den 16-19 juni. 
Under lägret var det lekar, sång och manusövningar som de övade in för att avsluta lägret med en pjäs.  

Sommarfriluftsläger  
Under sommaren 2019 var det dags för vårt sommarfriluftsläger där den här gången var på gården Ösjönäs i 
naturreservatet Tiveden. 146 barn och unga var på Ösjönäs under den här veckan som var delad i två läger. Ett 
där man var där halva veckan och ett där man var där hela. Under lägret var det många olika aktiviteter som 
täljning, vandring runt Blanksjön och lekar.  

Höstrusket 
Under det här arrangemanget var det en grupp medlemmar som paddlade igenom Edsån. Det var en tur av 
kanotlyft och än mer paddling i Guds skapelse. 

Nattkampen 
Under 50års jubileet av sammarbetsarrangemanget som hölls i Skara distrikt fick vi uppleva flera deltagande 
lokalavdelningar från Skara distrikt stå på prispallen den 5-6 oktober. En fin vandring gjord av runt 400 
personer runt Blanksjön vid gården Ösjönäs med en varm natt och en minusgradig morgon. Under 50års 
jubileet var det en extra klass för de äldre som fick uppleva nattkampen en gång till. 

Äventyrsdagen  
Äventyrsdagen blev tyvärr inställd i år och tar nya tag 2020. 
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Barnkördagen 
I november hölls barnkördagen där de tränade sånger och repliker för att hålla en musikal om Jona. 42 barn 
var med och hade roligt under den här dagen. 

Utbildningar 

Rustad 
Rustad är en fortbildning för unga ideella i att vara människa, kristen och ledare samt att få växa och att ta 
ansvar i församlingens arbete. 2019 arrangerades RUSTAD-Diakoni och RUSTAD-Undervisning i samarbete 
med Skara stift. 

Styrelseutbildning 
Under 2019 erbjöds en Styrelseutbildning där man kunde utveckla sitt tänk och arbete för en mer demokratisk 
och effektivare styrelse. Den här anordnades ihop med Sensus.  

Distriktsorganisationen 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har under det gångna året träffats 9 gånger för att fatta beslut om verksamhet, budget och 
organisation. Förutom att hålla på med formalia brukar vi under våra helger fördjupa oss och fira mässa i den 
församlingen vi befinner oss i. 

Distriktsstyrelsen har sedan förra åresmötet bestått av följande ledamöter: 
Anna Andersson, ordförande, Skara 
Anton Bäck, vice ordförande,Töreboda 
Axel Lindgren, Töreboda 
Edvin Mörk, Skövde (t.om 24 januari 2020) 
Karolina Jaskaite, Skara 
Lowa Rexrell, Husaby-Ledsjö 
Lukas Joelsson, Sävare-Saleby 
Ronja Edén, Mullsjö 
Sanna Rexrell, Husaby-Ledsjö 

Arbetsgruppen för friluftsliv 
Arbetsgruppen för friluftsliv är distriktets organ som specialiserar sig på friluftsarbetet inom organisationen. 
Under detta verksamhetsår har de arrangerat flera friluftslivsläger samt bistått styrelsen i frågor gällande 
friluftsliv. 

Arbetsgruppen för musik 
Musikarbetsgruppen är Skaras distriktsstyrelses hjälpande hand när det kommer till musik och 
musikarrangemang. Det här året har de arrangerat flera musikarrangemang för barn och unga. 

Arbetsgruppen för tro och liv 
Arbetsgruppen för tro och liv funderar kring frågor om fördjupning, under 2019 planerade och genomförde de 
arrangemanget Gnistan.  

Arbetsgruppen för kommunikation 
Kommunikationsarbetsgruppen håller i våra sociala medier och gör en del affischer. Det har bland annat gjort 
den fantastiska julkalendern. 

Fastighetsgruppen 
Fastighetsgruppen håller våra fastigheter i skick genom reparation, gräsklippning och byggnation.  
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Sakrevision 

På uppdrag av distriktsårsmötet 2019 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 2018 samt Distriktsårsmötet 2019 
som berör verksamhetsåret 2019. 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. tillräckligt många 
ledamöter närvarande för att kunna ta beslut). Vi ser det mycket positivt att ordförandeparet 
valt på årsmötet 2019, har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten. Vi ställer oss också 
positiva till att distriktsstyrelsen arbetat med att utveckla styrelsearbetet med bland annat 
”möte hela helgen” och uppgifter under mötet, exempelvis barnobservatör.  

Arrangemang som beslutades om på årsmötena för verksamhetsåret 2019 har planerats och 
genomförts, antingen av Distriktsstyrelsen eller via en arbetsgrupp. 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 2019. 

Linnéa Karlsson 
Veronica Pålsson 

På ett tåg genom Skara distrikt, 2020-02-23 
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SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT
1901-1912 Driftsredovisning
Belopp i tkr

BUDGET AVVIKELSE SUBV RESULT
Kostn Intäkt Saldo Saldo

11   Årsmöte -46 0 -46 -40 -6 10 4         
12   Revision -23 0 -23 -15 -8
13   Styrelsen -19 0 -19 -35 16
14   Riks och representation -14 0 -14 -20 6
15  Verksamhets arb grupper -2 0 -2 -8 6
       Summa -104 0 -104 -118 14

22    Kommunik arb grupp -1 0 -1 0 -1
23    Kommunikation -4 0 -4 -2 -2
       Summa -5 0 -5 -2 -3

32   Kanslikostnader -197 0 -197 -190 -7
33   Avskrivningar -23 0 -23 -23 0
34  Övriga kostnader -4 0 0 -2 2
       Summa 0 -220 -215 -5

42   Lägerplats Flarken -42 19 -23 -30 7
43   Lägerförråd -15 0 -15 -10 -5
       Summa -57 19 -38 -40 2

555  VU01 Ungdomskörhelg -32 16 -16 -10 -6 5 1-  
        VU02 Kanotledarutbildn 0 0 0 -3 3
        VU03 Utflyktsdag 0 0 0 0 0
        VU04 Flarken Friluftsläger -18 2 -16 -4 -12 12
        VU05 Musikläger -183 76 -107 -81 -26 5 21-  
        VU06 Nattkampen -158 98 -60 -20 -40 21 19-  
        VU07 Fördjupningsläger -96 31 -65 -80 15 11 26 
        VU08 Barnkördag -13 0 -13 -7 -6 5 1-  
        VU09 Kontraktsdagar 0 0 0 0 0
        VU10 Tillsammansdag -3 0 -3 -5 2
        VU11 Friluftsläger Ösjönäs -266 191 -75 -70 -5 32 27       
        VU13 Ungvuxen 0 0 0 0 0
        VU14 Andetag 0 0 0 0 0
       Summa -769 414 -355 -280 -75

565 XV04 Förbundsårsmöte -26 0 -26 -25 -1
565 XV11 Samarbete m Skara Stift -1 0 -1 -5 4
       Summa -27 0 -27 -30 3

71   Landstingsbidrag 0 195 195 270 -75
       Kollekter 0 73 73 80 -7
       Projektbidrag 0 289 289 275 14
       Bidrag för Flarken 0 0 0 30 -30
       Kyrkosångsförbundet 0 30 30 14 16
       Gåvor/Medl avg/Övrigt 0 0 0 0 0
       Summa 0 587 587 669 -82

81    Finansiella intäkter 0 0 0 0 0
Summa total -962 1 020 -162 -16 -146
Överskott / Underskott -162

UTFALL
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Valberedningens förslag 

Ordförande 2 år 

Anna Andersson, Skara (omval) 

Ledamöter 2 år 

Rebecca Malmgren, Falköping (nyval) 

Marcus Kjellberg, Tibro Ransberg (nyval) 

Ledamöter 1 år 

Chanelle Karlberg, Husaby - Ledsjö (nyval) 

Engla Thåst, Borås (nyval) 

Lukas Tärnbrant, Borås (nyval) 

Ledamot, fyllnadsval 1 år 

Vakant  

Sakrevisor 1 år 

Johannes Fransson, Kristinehamn (nyval)

Veronica Pålsson, Stift på vift (omval)

Sakrevisor, ersättare 1 år 

Samuel Kjellqvist, Sävare och Saleby (nyval) 

Johannes Skagerstam, Töreboda (nyval)

Räkenskapsrevisor 1 år 

Auktoriserad: revisionsbolaget Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers, huvudrevisor Anders 

Nilsson (omval)

Lekmannarevisor: Ellinor Hegart, Töreboda 

(nyval) 

 Räkenskapsrevisor, ersättare 1 år 

Lekmannarevisor: Martin Dahlgren, Stift på vift

(nyval) 

Ordförande under distriktsårsmötet 

Viktor Joelsson, Sävare och Saleby 

Torsten Thorvaldsson, Torslunda 

Sekreterare under distriktsårsmötet 

Andrzej Bruksman Rzeczycki, Lidköping 

Linnéa Karlsson, Stift på vift 

Utskottspresidier 

Veronica Pålsson, Stift på vift 

Johan Evensson, Stift på vift 

Samuel Kjellqvist, Sävare och Saleby 

Johannes Lindman, Undenäs-Forsvik 

Ombud riksårsmötet 

Amanda Larsson, Vårgårda 

Elsa Ålander, Skara 

Erik Rydquist, Vänersborg 

Anna Andersson, Skara 

13 vakanta platser 

Ersättare riksårsmötet 

Julia Hjertén, Skara 

6 vakanta platser 
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