
Ombudslista till Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts årsmöte 2021 
 
När vi gör ombudslista för distriktsårsmötet 2021 utgår vi från medlemsrapporteringen 2020. Det 
innebär att lokalavdelningen ska varit aktiv under 2020 för att få skicka ombud. Lokalavdelningen 
behöver haft minst fem medlemmar, en registeransvarig, två kontaktpersoner och aktivitet upplagd på 
medlemssidorna senaste den 31 december 2020. Fram till den 15 mars 2021 har lokalavdelningarna 
möjlighet att lägga upp sin verksamhetsberättelse på medlemssidorna och efter det anses varit aktiva. 
 
Följande lokalavdelningar har varit aktiva 2020 och kan skicka ombud till DÅM: 
 
Lokalavdelning  Ombud  Ersättare 
Alingsås   2  1 
Borås pastorat   2  1 
Falköping   3  2 
Floby past   4  2 
Fristad   2  1 
Grästorp   2  1 
Gärdhem   2  1 
Habo   4  2 
Husaby-Ledsjö   2  1 
Lidköping   3  2 
Norra Billing   4  2 
Norra Mo   2  1 
Stenstorps past  2  1 
Stift på vift   2  1 
Sävare och Saleby  2  1 
Tidaholm   3  2 
Töreboda past   3  2 
Undenäs-Forsvik  2  1 
 
 
Dessa lokalavdelningar behöver ladda upp sin verksamhetsberättelse på 
medlemssidorna för att få skicka ombud: 
 
Redväg   2  1 
Skara   2  1 
Skultorp   2  1 
Skövde   3  2 
Tibro-Ransberg  2  1 
Trollhättan förs  2  1 
Vänersborg   2  1 
 
 
 
 
Följande lokalavdelningar har ej en komplett medlemsrapport för 2020 och kan 
inte skicka ombud till DÅM.  
 
Herrljunga past 
Järpås Past  



Kållands-Råda förs 
Larvs förs 
Mariestad 
Mullsjö 
Vedums Unga 
Vårgårda 
Västra Tunhem Vänersnäs 
 
Citat ur distriktets stadgar: 
 
§ 4  
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. 
 
Observatörer 
Utöver ombud och ersättare har varje lokalavdelning rätt att skicka observatörer. Dessa anmäler sig på 
vanligt sätt och är välkomna i mån av plats. De lokalavdelningar som inte innan den 15 mars 
kompletterar sin medlemsrapport på medlemssidorna får endast skicka observatörer och är garanterade 
sina platser.  


