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I år ersätter Påverkansforumet De Ungas Kyrkomöte, och kommer vara en digital mötesplats 

för att dels prata om några utvalda kyrkomötesärenden och dels ur ett bredare perspektiv ge alla 

som deltar möjlighet att lyfta vad som är viktigt för unga i Svenska kyrkan idag. 

Påverkansforumet kommer framför allt att hållas i mötesverktyget VoteIT, som också användes 

under Riksårsmötet. Vid några tillfällen kommer alla deltagare att samlas i ett Zoom-rum, se 

nedan. 

Påverkansforumet är utspritt över en vecka. Detta betyder inte att alla deltagare ska vara med hela 

tiden under denna vecka. Tanken är snarare att varje deltagare går in en stund en eller två gånger 

per dag, under de timmar som är satta som mötestimmar, för att dels göra egna inlägg och dels 

svara på andras inlägg. Den som vill får såklart sitta inne i VoteIT alla timmar, men det är inget vi 

rekommenderar! 

Vi kommer också ha en förslagslåda öppen, se mer om den nedan. 

Svarstexter på de utvalda motionerna och skrivelserna kommer att skrivas av de nationella 

arbetsgrupperna och av förbundsstyrelsen för att laddas upp i VoteIT måndagen den 21 

september. I VoteIT kommer ombuden sedan kunna lägga förslag på ändringar och motivera 

dessa. Finner man att någon annan har lagt ett ändringsförslag som man själv tycker är bra så 

stödjer man det genom att lägga en positiv kommentar till förslaget. De positiva kommentarerna 

behöver nödvändigtvis inte vara långa men ger förbundet en bild av hur många som instämmer i 

lagda förslag.  

Onsdagen den 23 september kommer det av förbundet att läggas upp en reviderad version av 

svarstexterna där ombudens förslag och betänkanden har arbetats in. Processen fortgår sedan på 

samma sätt som föregående dagar med förslag på förändringar och positiva kommentarer. 

Under fredagen den 25 september kommer slutliga versioner av svaren att sammanställas av 

förbundet. 
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Lördagen den 27 september läggs de slutgiltiga svaren upp i VoteIT. Då finns det möjlighet att en 

sista gång ge förslag på ändringar och kommentera positivt. Under helgen kommer dock inte 

åsikterna i svaren att kunna ändras utan bara redaktionella och språkliga detaljer. 

Ett mötesrum i Zoom kommer att finnas öppet söndag 20 september kl. 16–20 för välkomnande 

och officiellt öppnande av påverkansforumet av förbundsordföranden. Genomgångar av mötets 

arbetsordning och info om VoteIT kommer att ske i Zoom tre gånger under söndagen, kl. 16.00 

(efter öppnandet), 17.00 och 18.00, så att alla skall kunna få informationen. Samma mötesrum 

kommer vara öppet måndag 21 september kl. 15–20, onsdag 23 september kl. 15–20 och lördag 

26 september kl. 13–17.30 för att vara ett sätt för ombuden att kunna få svar på frågor om 

behandlingen av texterna i VoteIT. På lördagen Kl. 17.30 kommer förbundsordföranden, i 

samma mötesrum i Zoom, att tacka för och officiellt avsluta påverkansforumet. 

När vi samlas på detta nya sätt vill vi såklart nyttja de möjligheter som kommer med det. En av 

möjligheterna är att ha en öppnare dialog om vilka frågor unga i Svenska kyrkan i allmänhet, och 

Svenska Kyrkans Ungas medlemmar i synnerhet, tycker är relevanta att påverka inom. 

Därför kommer vi under hela Påverkansforumet att ha en öppen förslagslåda i VoteIT. Där 

kommer det finnas möjlighet för deltagarna att lyfta de frågor som de tycker är viktiga 

påverkansfrågor, både inom Svenska kyrkan och i samhället i stort ur ett ungdomskyrkligt 

perspektiv. I diskussionsrutan går kan sedan övriga deltagare nyansera de förslag som kommer in. 

Förbundsstyrelsen kommer sedan utgå från de inkomna förslagen i arbetet med att ta fram det 

nya påverkansdokumentet, som är tänkt att börja gälla 2022. 

För inspiration eller för att förstå vad en påverkansfråga kan vara, kolla in det gällande 

påverkansdokumentet: https://svenskakyrkansunga.se/wp-

content/uploads/2019/10/Paverkansdokument_2019.pdf  

2020:1 Verksamhet och Ekonomi (utvalda delar) 

2020:3 Redogörelse för behandling av kyrkomötesärenden 

2020:5 Jämställdheten i Svenska kyrkan 

2020:16 Interreligiös dialog 

2020:21 Digitalisering och samverkan 

2020:23 Minskat antal ledamöter i kyrkomötet 

Formen för påverkansforumet möjliggör för ett större antal deltagare därför är det beslutat att 

det i år inte skall finnas någon övre gräns i deltagarantalet. Anmälan om intresse sker till 
skara@svenskakyrkansunga.se och efter ett bekräftelsemail från oss i distriktsstyrelsen ska du 
även anmäla dig på medlemssidorna.

https://svenskakyrkansunga.se/wp-content/uploads/2019/10/Paverkansdokument_2019.pdf
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Sök på ”Påverkansforum” under aktiviteter eller klicka på länken: https://

medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=27678 

Söndag 20 september kl. 16–20, intro med genomgångar 16.00, 17.00 och 18.00, Zoom 

Måndag 21 september kl. 15–20, behandling av första versionen av svar, VoteIT, stöd i Zoom 

Tisdag 22 september kl. 15–20, behandling av första versionen av svar, VoteIT 

Onsdag 23 september kl. 15–20, behandling av andra versionen av svar, VoteIT, stöd i Zoom 

Torsdag 24 september kl. 15–20, behandling av andra versionen av svar, VoteIT 

Fredag 25 september, särskild tid för förslagslådan, VoteIT 

Lördag 26 september kl. 13–17.30, behandling av slutversionen av svar, VoteIT, stöd i Zoom 

Lördag 26 september kl. 17.30–18, avslut, Zoom 

Om du har någon fråga om Påverkansforumet, skriv till antingen projektledare Harald Götlind, 

harald@gotlind.se, eller förbundsordförande Jakob Schwarz, jakob.schwarz@svenskakyrkan.se. 

Vi ber också om överseende med att det kan finnas områden med förbättringsförslag, eftersom 

det är första gången vi gör detta påverkansforum. Utvecklingsförslag mottages tacksamt! 
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