Hej och välkomna!
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift kallar till årsmöte 10 april
2021 via zoom.
Motionsstopp är den 6 mars och motioner 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
Ombud väljs på lokalavdelningarnas årsmöten, anmälan görs
sedan på medlemssidorna. Sista anmälan är 14 mars.
Länk till mötet samt inlogg till VoteIt kommer till din mail,
säkerställ därför att du har tillgång till den mailadress du
angivit på medlemssidorna.
Vid frågor kontakta stiftskonsulent Lisa Gerenmark
0511-26215 lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se

SVENSKA KYRKANS UNGA
I SKARA STIFT

BOX 263
532 23 SKARA
Tel: 0511-262 15
www.skuskarastift.se

Proposition 2021:1
Budget- och verksamhetsmål
Sökande
“Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av
hela ditt hjärta och med hela din själ”
5 Mos 4:29
Vi vill att våra medlemmar ska få möjlighet att upptäcka mer om sin tro och få chansen att
söka efter gemenskap i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet under året 2022. Därför har Skara
stifts barn- och ungdomsorganisation Svenska Kyrkans Unga för verksamhetsåret 2022 valt
temat Sökande. Detta tema ska synas i hela vår organisation och all vår verksamhet under året.

Verksamhetsplan 2022
Gnistan – januari
fördjupningshelg med fokus på tro
och identitet för ungdomar 15+

Rustad musik – mars och november
En utbildning för unga musiker

Ungdomskörhelg – mars
En intensiv helg där musiken är i fokus

Riksårsmöte - augusti
Representation i organisationens högst
beslutande organ

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
Utflyktsdagar - maj
En dag för barn 0-5 år på Flämslätt
Sommarläger – juni
Ett stort läger för barn som utgår från det
traditionella musiklägret men har breddats
för att nå fler barn

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

Preliminär verksamhetsplan för 2023
Fördjupningsläger
Distriktsårsmöte
Barnkördag
Vårskriket
Höstrusket

Ungdomskörhelg
Äventyrsdag
Riksårsmöte
Friluftsläger

Preliminär rambudget för 2022
Kostnad

Utgifter

Intäkter

KOSTNADER
Gemensamt
Ledning
Information
Kansli
Summa gemensamt
Fastigheter
Lägerplats
Förråd
Summa fastigheter
Projekt
Verksamhet
Summa projekt
SUMMA KOSTNADER

113 000
2 000
215 000
330 000
30 000
10 000
40 000
298 000
298 000
668 000

VERKSAMHETSINTÄKTER
Kollekt
Landstingsbidrag
Projektbidrag
Kyrkosångsförbundet
Bidrag för lägerplatsen Flarken
Summa verksamhetsintäkter

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

FINANSIELLA INTÄKTER
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter

0
0

SUMMA INTÄKT

638 000

Underskott:

- 30 000

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta
att

anta proposition 2021:1 – Budget- och verksamhetsmål i sin helhet.

Proposition 2021:2
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 egna 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 arrangemang och träffar som genomförs varje år. Men vår uppgift är
också att komma med barn- och ungas perspektiv till Svenska kyrkan. Det vill vi göra tydligare
och därför har vi tagit fram ett påverkansdokument om hur vi vill påverka stiftsorganisationen.

Genom att skicka påverkansdokumentet till stiftsstyrelsen visar vi vilka mål årsmötet för
distriktet valt under 2021. I påverkansdokumentet finns det även konkret vägledning om hur
man kan ta sig mot dessa mål. Detta dokument kommer kunna stärka oss i påverkansarbetet
mot förändringen som behövs.
Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta:

att

anta påverkansdokumentet till och med distriktsårsmötet 2022.

att

ge distriktsstyrelsen i uppdrag att författa en skrivelse och skicka den samt
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 2022.

Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts påverkansdokument
Vi i Svenska Kyrkans Unga i Skara Stift vill att Svenska kyrkan i Skara stift ska arbeta för:
•

•

•

•

Att ungas röster blir hörda, genom att:
o

Barn och ungas röster får utrymme i stiftets barnkonsekvensanalysarbete

o

30% av förtroendeposter inom stiftsorganisationen ska innehas av personer
under 30 år.

En välkomnande och inkluderande kyrka, genom att:
o

Vara tillgänglig för de med synliga eller icke synliga funktionsnedsättning.

o

Uppmärksamma HBTQ- frågor för att öka medvetenhet och kunskap.

o

Göra blindskrift tillgängligt i alla kyrkans sammanhang, alternativt förinspelad
information.

o

Köp in fler brandlarm för döva till Flämslätt.

o

Hissa prideflaggan vid stiftets fastigheter.

Att tillgodose de rum som finns tillgängliga, genom att:
o

Se friluftsliv som ett läromedel som främjar välmående.

o

Stiftet ska strida för möjligheten att anpassa kyrkorummet till verksamheten, så
att alla kyrkobyggnader blir fulla av liv.

o

Göra iordning lägerplatsen bakom Hasselbackarna på Flämslätt, för att
möjliggöra enklare friluftsliv samt tältning för mindre grupper.

Ett klimatsmartare stift, genom att:
o

Se digitala verktyg som en tillgång för möten och sammankomster.

o

Skara stift ska vara först att nå målet klimatneutral kyrka 2030.

o

Tillsammans med Svenska Kyrkans Unga arrangera en pilgrimsvandring för
klimatet.

o

Agera klimatsmart, ät klimatsmart och res klimatsmart.

Proposition 2021:3
Stadgeändring
”Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”
Mark 10:13

På Riksårsmötet 2020 beslutades det att ändra i medlemskapsformerna i Svenska Kyrkans
Unga. Det som har kallats stödmedlem och som har varit ett medlemskap för den som vill
stötta ekonomiskt, har tagits bort. Det som har kallats vuxenmedlem har bytt namn och heter
nu stödmedlem. Det nya stödmedlemskapet är till för den som har fyllt 30 år och som vill vara
med och stötta Svenska Kyrkans Unga, till exempel som ledare, anställd i Svenska kyrkan,
förälder till en medlem eller en vän till Svenska Kyrkans Unga.
Eftersom medlemskapet regleras i den tredje paragrafen i stadgarna som är lika för såväl
lokalavdelning, distrikt som för förbund måste lokalavdelningens stadgar ändras. I förslaget till
beslut finns den lydelse som ska gälla från och med nu.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta
att

stadgarnas tredje paragraf ska lyda som följer:

”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 två former av medlemskap; medlem och stödmedlem.
Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till
riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig
bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ.
Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé
och syfte och är med för att den vill ta ställning för Svenska Kyrkans Unga.”

Svenska kyrkans Unga i Skara stifts
verksamhetsberättelse 2020
“Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt!
Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.”
Josua 1:9
2020 har nästintill alla arrangemang påverkats av corona pandemin vilket har gjort att
arrangemangen ställts in, planerats om eller digitaliserats.
Demokrati
Distriktsårsmötet
Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts högsta beslutande organ är Distriktsårsmötet. 2020 års
Distriktsårsmötet hölls digitalt den 18 april. Presidiet satt på stiftskansliet i Skara. Det var 58
personer varav 24 ombud deltog. Beslut fattades om verksamhet, stadgar och ekonomi.
Riksårsmötet
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Riksårsmötet som gick av stapeln 6 - 8
augusti. Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlas av Förbundsstyrelsen.
2020 hölls riksårsmötet digitalt och Skara distrikts ombud satt dels på Flämslätt men även i
Vänersborg. Skara distrikt representerades av 17 ombud.
Arrangemang
Gnistan
Den 10 - 12 januari 2020 höll vi vårt mycket uppskattade arrangemang Gnistan. Det är ett
fördjupnings läger för 15+ och bjöd på flera olika workshops som anknöt till temat
skapelseansvar. Det var 109 personer från flera olika lokalavdelningar som deltog på det här
arrangemanget på Stiftsgården Flämslätt.
Ungdomskörhelg
Den 12 September var det dags för ungdomskörhelgen eller ungdomskörsdag som det blev pga
covid-19 vilket genomfördes i Mössebergskyrkan där det blev mycket musik och körsång.
Vårskriket
Vårskriket blev tyvärr inställt. Det flyttades först till september men då läget med covid-19 var
fortsatt ansträngt ställdes arrangemanget in.
Musiklägret
Musiklägret blev tyvärr inställt. Det flyttades först till november men fick sedan ställas in helt
pga covid-19

Höstrusket
26-27 september så genomfördes en vandring i Vikaskogarna med en grupp tappra deltagare
som kom från fyra olika lokalavdelningar. Det blev en härlig helg i Guds skapelse
Nattkampen
Årets nattkamp blev digital och planerades av distriktsstyrelsen. Det var nio lag som på olika
håll i distriktet genomförde detta trevliga arrangemang.
Äventyrsdagen
Äventyrsdagen var en lyckad dag. Trots regn så var det 78 tappra deltagare som med ett glatt
humör kämpade sig igenom vandringen. Äventyrsdagen hölls på Flarken den 10 oktober och var
en vandring med stationer för miniorer och juniorer.
Barnkördagen
Planerades att kombineras med en musiklägerhelg i november men det fick tyvärr ställas in.
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. År 2020 så var det planerat att genomföra 2
träffar med olika teman. Men pga covid-19 så genomfördes bara en. Den hade temat mission
och gästades av biskop Åke.
Styrelseutbildning
Under 2020 genomfördes en digital Styrelseutbildning där man kunde utveckla sitt tänk och
arbete för en mer demokratisk och effektivare styrelse. Den här anordnades ihop med Sensus.
Att bygga kyrka tillsammans - en kurs i barnkonsekvensanalys
En kurs i barnets väska - ett material framtaget av förbundet för att lära barn och unga om
barnkonsekvensanalys. På kursen i Vänersborg i oktober fick även vuxna delta för att lära sig
om hur barnen kan inkluderas.
Distriktsorganisationen
Distriktsstyrelsen
Pga covid 19 så fick mycket ställas om, många träffar blev digitala eller planerades om till
andra platser. Men vi har ändå hunnit med att träffa stiftsstyrelsen, en trevlig lära känna helg
på Flarken, 5 fysiska styrelsemöten (med avstånd och god handhygien såklart) och så har vi
haft 4 digitala styrelsemöten något som vi har blivit lite rutinerade på.
Distriktsstyrelsen har sedan årsmötet 2020 bestått av följande ledamöter:
Anna Andersson, ordförande, Skara
Anton Bäck, vice ordförande,Töreboda
Axel Lindgren, Töreboda
Chanelle Karlberg, Husaby-Ledsjö
Engla Thåst, Borås

Kajsa Svantesson, Töreboda
Lukas Tärnbrant, Borås
Marcus Kjellberg, Tibro - Ransberg
Rebecca Malmgren, Falköping
Arbetsgruppen för friluftsliv
Arbetsgruppen för friluftsliv är distriktets organ som specialiserar sig på friluftsarbetet inom
organisationen. Under detta verksamhetsår har de arrangerat ett par 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 planerat flera arrangemang men dom flesta fick ställas
in pga covid-19.
Arbetsgruppen för tro och liv
Arbetsgruppen för tro och liv funderar kring frågor om fördjupning, under 2020 planerade och
genomförde de två arrangemang Gnistan och Fördjupning lägret.
Arbetsgruppen för kommunikation
Kommunikationsarbetsgruppen håller i våra sociala medier, uppdaterar hemsidan och gör en
del affischer.
Fastighetsgruppen
Fastighetsgruppen håller våra fastigheter i skick genom reparation, gräsklippning och
byggnation. Under 2020 har de påbörjat en upprustning av lägergården Flarken.
Under 2020 startades två nya lokalavdelningar i stiftet Mariestad och Grästorp. Det innebär att
vi i slutet av året var 34 lokalavdelningar.

