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Kära medlemmar, 

2020 blev inte som något annat, vi har ändrat fysiska träffar till digitala, ställt om arrangemang 
och utbildningar samtidigt som vi blivit impregnerade med orden ”tvätta händerna, 
tillsammans bromsar vi smittan”. 

Jag tycker att det är intressant hur nytt vi tänkt, både organisationer eller människor, hur vi 
ställt om och hur vi hittat sätt att hålla sig flytande och levande. Det jag vill säga är hur 
underbart det är att se hur människor tillsammans kommer på sätt att finnas till utan att vi kan 
ses fysiskt. Vi ringer, skapar digitala träffar via zoom, discord, facebook eller någon annan 
plattform. Vi har lyckats komma ihop starkare tillsammans med människor som man inte 
tänkt, med dom som tänker lika med en själv och därmed växer starkare.  

Vi i SKU har haft en del arrangemang med sina restriktioner. Vi i styrelsen har mer eller mindre 
helt gått till digitalt, när alla fått vaccin eller att restriktionerna lättar kan vi börja ses mer som 
vanligt. Utbildningar har varit digitala, discordträffar, eller nattkampen i digital tappning som vi 
gjorde i höstas! 

Jag hoppas att du tar hand om dig själv, att du reflekterar på vad som är viktigt i livet. Läs lite 
extra i bibeln, lägg din tvekan och oro i Guds händer. Gud tar hand om det, Gud vet hur du 
känner och Gud bär dig när det känns tungt.  

”For we know, brothers and sisters loved by God, that he has chosen you.” 1 Thess 1:4 

“Gud älskar er, bröder och systrar, han har utvalt er” 

Guds välsignelse, 

Anna Andersson, ordförande 

2



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.

Idétorg
En metod för delaktighet där alla deltagare kan komma 
med tankar och idéer kring de propositioner och motioner 
som årsmötet ska besluta om. 

Justeringsperson
Person som kontrollerar att protokollet stämmer med 
beslut från årsmötet.

Majoritet
Det förslag som får flest röster vinner. 
Enkel majoritet innebär fler än hälften av rösterna.  
Kvalificerad 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 som sammanfattar vad som beslutats och hänt 
vid 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. Reservationen läggs till i protokollet.

Resultaträkning
Visar hur föreningens ekonomi förändrats under året.

Räkenskapsrevisor
En av årsmötet utsedd person som kontrollerar att 
föreningens ekonomi skötts på rätt sätt.

Rösträtt
En deltagares rätt att rösta vid beslutsfattning. 
Sammanträdesordningen avgör vilka deltagare som har 
rösträtt. 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 ska 
förklaras eller förtydligas. 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. Årsmötet ska då rösta om 
streck i debatten. Om det blir så får alla som vill säga 
något sätts upp på en lista och får yttra sig en gång. Sedan 
är debatten över.

Talarlista
Innebär att presidiet i en turordning antecknar
alla som vill säga något i debatten.

Utskott
Sammanträde i mindre grupper där man förbereder olika 
beslut.

Votering
Votering/rösträkning begärs av den som 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 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 
tilläggsyrkanden göras. 

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. 
Förslag till beslut lämnas i VoteIT under respektive punkt.
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 kommer ske på två sätt. Dels med "Raise hand" funktionen i Zoom. Presidiet avgör sedan vilket förslag som 
fått flest ”ja-röster”. Tycker någon att presidiet sett fel kan man begära votering. Alla som har yrkanderätt kan göra 
det. Om någon begär votering kommer votering ske i VoteIT. Enkel majoritet av antalet angivna röster räknas. Vid lika 
röstetal avgör lotten. 

Röstning kommer även ske med mötesverktyget VoteIT. Det är även i VoteIT som man kan lämna in nya förslag till 
beslut. Alla deltagare får ett inlogg till VoteIT men med olika behörighet beroende på om en har yrkanderätt och/eller 
rösträtt. 

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. Du lämnar din reservation under punkten Reservation längst ner i dagordningen i VoteIT. Kom ihåg att 
tydligt ange vilket beslut du reserverar dig emot.
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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.
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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 presidium
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Tid och plats för justering av årsmötesprotokollet
7. Fastställande av sammanträdesordning
8. Fastställande av föredragningslista
9. Presentation av propositioner och motioner
10. Val av utskottspresidier
11. Fördelning av ärende till utskott
12. Nomineringsstopp
13. Nominering inför val
14. Plädering inför val
15. Ajournering för utskottsarbete.
16. Återupptagande av förhandlingar
17. Framläggande av årsberättelser 2020
18. Framläggande av revisionsberättelser
19. Fastställande av balans- och resultaträkning
20. Fråga om ansvarsfrihet

Propositioner & motioner 
21. Proposition 2021:1 Budget- och verksamhetsmål
22. Proposition 2021:2 Tillsammans i påverkansarbetet
23. Motion 2021:2 Tillsammans i påverkansarbetet
24. Proposition 2021:3 Stadgeändring
25. Motion 2021:1 Distriktsresa till Taizé Jerusalem 2022

Val 

26. Plädering inför val
27. Val av vice distriktsordförande
28. Val av distriktsstyrelse
29. Val av räkenskapsrevisorer
30. Val av ersättare till räkenskapsrevisorer
31. Val av sakrevisorer
32. Val av ersättare till sakrevisorer
33. Val av ombud och ersättare till Riksårsmötet
34. Val av valberedning
35. Val av sammankallande i valberedningen

Övrigt 
36. Övriga ärenden
37 Avslutning
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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+

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

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

Rustad musik – mars och november
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
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Preliminär verksamhetsplan för 2023

Ungdomskörhelg   
Äventyrsdag  
Riksårsmöte
Friluftsläger 

Fördjupningsläger 
Distriktsårsmöte
Barnkördag       
Vårskriket
Höstrusket  

Gemensamt 
Ledning  113 000 
Information  2 000 
Kansli 215 000 
Summa gemensamt 330 000 
Fastigheter 
Lägerplats   30 000 
Förråd  10 000 
Summa fastigheter 40 000 
Projekt 
Verksamhet 298 000 
Summa projekt 298 000 

SUMMA KOSTNADER  668 000 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

Kollekt 80 000 
Landstingsbidrag 215 000 
Projektbidrag 300 000 
Kyrkosångsförbundet  30 000 
Bidrag för lägerplatsen Flarken 13 000 
Summa verksamhetsintäkter 638 000 
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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. 
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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 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.
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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.” 
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Distriktsresa till Taizé Jerusalem 2022 
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 
Jesus. (Galaterbrevet 3:28) 

Vägen till Paulus vision om allas likavärde och gemenskap i Kristus anser jag gå genom 
dialog och samtal. Att faktiskt möte se och lära känna varandra anser jag vara det främsta 
vägen till samförstånd. Enligt mig är detta något som Taizé rörelsen är extremt duktiga på. 

8–15 maj 2022 anordnar den ekumeniska kommuniteten i Taizé ett möte i Jerusalem. Mötet är 
för ungdomar mellan 18 och 35. Vid mötet så kommer det ges möjlighet att besöka de 
historiska platserna i Jerusalem, Nazareth och vid Genesarets sjö. Likt vid andra möten 
utanför det geografiska Taizé så kommer deltagarna bo i värdfamiljer och verka i en lokal 
församling. De kommer få se vardagslivet både i hem och församling.  

Gemenskap är viktigt att få dela resan med flera ungdomar tror jag är viktigt men också 
avgörande för att vissa ungdomar skall våga delta. En annan aspekt är att resan till Jerusalem 
är efter undersökningar troligtvis ekonomisk onåbar för de flesta ungdomar. Därför anser jag 
det viktigt att Distriktet vid en sådan resa subventionerar för att ge fler möjlighet att delta.  

Därför föreslår jag DistriksÅrsMötet besluta: 

Att uppdra Distriktsstyrelsen att utreda möjligheterna och underlaget för att genomföra en 
distriktsresa till Taizé Jerusalem 2022. 

Att uppdra Distriktsstyrelsen att utreda möjligheterna till att subventionera en distriktsresa till 
Taizé Jerusalem 2022. 

Att genomföra en distriktsresa till Taizé Jerusalem 2022, om distriktsstyrelsen efter utredning 
anser detta möjligt. 

Viktor Joelsson, Sävare och Saleby 

Motion 2021:1
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Ailin Skog, Svenska Kyrkans Unga i Falköping
Emma Lindquist, Svenska Kyrkans Unga i Falköping
Karl Eriksson, Svenska Kyrkans Unga i Falköping
Johannes Lindman, Svenska Kyrkans Unga i Undenäs-Forsvik

Motion 2021:2
Tillsammans i påverkansarbetet

“Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.”
(2 Mos 2:15)

Vi känner alla till det svåra läget när det gäller klimatförändringarna. Det är så mycket som händer att 
det inte går att ta in: isar smälter, stormar och andra katastrofer utplånar hela samhällen, och många 
arter av djur och växter dör ut varje dag, för att aldrig återkomma. Allt detta vet vi, och vi vet att vi 
måste göra något åt saken NU om det ska finnas någon chans att hejda värmeaccelerationen eller 
massutdöendena. Ändå händer väldigt lite.

Jesus vände sig ofta mot de “skriftlärda” och påstod att de hycklade. Hur kan de påstå sig ha förstått 
Gud och Guds kärleksbud när de gör så lite för att faktiskt förändra det dåliga, för att istället ägna sig åt 
ett tröttsamt spel för gallerierna? Svaret var nog, då som nu, att det var svårt för de skriftlärda att bryta 
sina mönster, få syn på bjälkarna i sina egna ögon och förstå att de kanske inte var så goda och 
rättfärdiga som de gärna ville tro.

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 vi, som alla andra, behöver naturligtvis 
också steppa upp när det gäller klimatförändringarna -om vi nu verkligen tror på dem. Låt oss inspireras 
av Paulus. Han som började som skriftlärd, men som mötte Gud och insåg att han behövde ändra sitt 
sätt att leva i grunden.

Utöver detta finns det såklart mycket annat som stiftet kan göra för att hela vårt samhälle ska bli lite 
bättre. Genom att skicka ett påverkansdokument 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.

Motionärerna 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.
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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 arbeta för:

• Ett klimatsmartare stift, genom att:
o Höja ambitionsnivån och bli klimatpositiv kyrka
o Som delmål ska Skara stift vara först att nå målet klimatneutral kyrka 2030
o Se digitala verktyg som en tillgång för möten och sammankomster.
o Minska elanvändning och annat energiutnyttjande
o Omedelbart upphöra med alla flygresor som inte är absolut nödvändiga ur ett humanitärt
perspektiv
o Tillsammans med Svenska Kyrkans Unga arrangera en pilgrimsvandring för klimatet.
o Införa ransonering i fråga om material och energianvändning.
o I övrigt agera klimatsmart, äta klimatsmart och resa klimatsmart.

• 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.
o Klimatfrågan tas på allvar som tidernas största ödesfråga och ges större utrymme
o Skara stift utlyser klimatnödläge. Åtgärder vidtas därefter, med utgångspunkt i krisstrategier som
tagits fram pga pandemin.

• En välkomnande, solidarisk och inkluderande kyrka, genom att:
o Vara tillgänglig för de med synliga eller icke synliga funktionsnedsättningar.
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.
o Se klimatfrågan som vår sak lika mycket som deras sak som drabbas hårdast av
klimatförändringarna

• 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.
o Minst 30% av stiftets skogar skyddas i större sammanhängande partier
o En plan tas fram för hur kalhyggesbruk ska fasas ut ur PLT:s skogsvårdsplaner
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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  
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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 
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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. 
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Sakrevision 

På uppdrag av distriktsårsmötet 2020 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 2019 samt Distriktsårsmötet 2020 
som berör verksamhetsåret 2020. 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, trots 
rådande omständigheter. 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 har varit närvarande vid samtliga styrelsemöten. Vi ser 
gärna att valberedningen i sitt arbete är noga med att ställa frågan om föreslagna ledamöter 
har tid med styrelsearbetet. Vi har noterat att några ledamöter ofta är frånvarande.  

Arrangemang som beslutades om på årsmötena för verksamhetsåret 2020 har av förståeliga 
skäl inte kunnat genomföras som planerat. Vi tycker styrelsen har agerat klokt som ställt in och 
ställt om de olika arrangemangen under året. 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. 
Skara distrikt är mycket aktiva på Instagram och deras tisdagsquiz uppskattas av många! Det är 
ett bra exempel hur styrelsen har tänkt nytt utifrån rådande omständigheter och jobbat för att 
engagera medlemmarna. 

Distriktsstyrelsen har arbetat i enlighet med årsmötesbeslut och de förutsättningar som funnits 
under det gånga året. Utifrån de dokument som vi tagit del av föreslår vi därför att 
distriktsårsmötet beviljar distriktsstyrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Johannes Fransson 
Veronica Pålsson 
I cyberrymden, 2021-03-05 
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   SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT
200101 - 201231 Driftsredovisning
 Belopp i tkr

BUDGET AVVIKELSE
Kostn Intäkt Saldo Saldo

Främjande och tillsyn
1500 Riks och representation -7 0 -7 -50 43
Utveckling
2551 Arrangemang -231 110 -121 -224 103
2552 Övriga arrangemang -39 1 -38 -63 25
Styrning och ledning
5210 Årsmöte -23 0 -23 -40 17
5310 Styrelse -16 2 -14 -35 21
5311 Verksamhetsutskott -2 0 -2 -11 9
5312 Kommunikationsgruppen -2 0 -2 0 -2
5400 Revision -21 0 -21 -20 -1
Stödjande verksamhet
6240 Information/Kommunikation -2 0 -2 -2 0
6300 Kansligemensamt -189 675 486 444 42
6510 Lägerplats Flarken -69 118 49 25 24
6520 Lägerförråd -4 0 -4 -10 6

 Summa -605 906 301 14 287

UTFALL
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Projekt Projektnamn Utfall 2020 Budget
Avvikelse  

(Utfall - Budget)
3001 Ungdomskörhelg 8 097,00 10 000,00 -1 903,00
3002 Kanotledarutbildning 10 593,20 10 000,00 593,20
3003 Utflyktsdag 20 000,00 -20 000,00
3004 Flarken Friluftsläger 2 101,70 4 000,00 -1 898,30
3005 Musikläger 81 000,00 -81 000,00
3006 Nattkampen 11 864,22 11 864,22
3007 Gnistan 96 204,70 80 000,00 16 204,70
3008 Barnkördag -7 450,00 7 000,00 -14 450,00
3010 Äventyrsdag 6 960,71 5 000,00 1 960,71
3011 Friluftsläger -11 184,60 3 000,00 -14 184,60
3013 Fördjupningshelg 240,00 4 000,00 -3 760,00
3016 Höstrusket 150,00 150,00
4004 Förbundsårsmöte 38 511,64 55 000,00 -16 488,36
4006 Buss till Nattkampen 5 000,00 -5 000,00
4011 Samarbete med Skara Stift 144,00 3 000,00 -2 856,00
Total 156 232,57 287 000,00 -130 767,43

Ca 131 tkr i total avvikelse mot budget, utfallet blev lägre än budgeterat för projekten

Arrangemang och övriga arrangemang

Subventioner deltgaravgifter 2020

Gnistan  13 000 216 922 
Höstrusket 1 000 215 922 
Äventyrsdagen  840 215 082 
Fördjupningshelg 900 214 182 
Ungdomskörhelg 800 213 382 
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Valda till 2021: Ledamot Rebecca Malmgren, Falköping och Marcus Kjellberg, Tibro-Ransberg samt 
ordförande Anna Andersson, Skara 
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Elin Kock
(omval)
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