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 0-5 på Flämslätt

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 – juni
Ett stort läger för barn som utgår från det
traditionella musiklägret men har breddats för att nå fler barn

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

