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ORDLISTA VID ÅRSMÖTEN !
Ajournering Paus i sammanträdet 

Acklamation Alla går med på beslut genom att ropa ja högt 

Ansvarsfrihet Får styrelsen om årsmötet godkänner styrelsens arbete för året som gått. Revisorer och 

sakrevisorer granskar styrelsens arbete och lämnar ett förslag till årsmötet. 

Bifall Tycka likadant, gå med på beslut. 

Budget Plan för beräknade intäkter och kostnader 

Enhälligt Alla är överens 

Fond Pengar som avsatts för visst ändamål 

Fyllnadsval Val av ersättare för en som lämnat sitt uppdrag 

Ideellt uppdrag Frivilligt jobb utan ersättning 

Justerare En person man väljer som senare ska godkänna protokollet 

Ledamot Person som sitter i en styrelse 

Kvalificerad majoritet Mer än två tredjedelar (av rösterna) 

Enkel majoritet Mer än hälften (av rösterna) 

Minoritet Mindre än hälften (av rösterna) 

Motion Skriftligt förslag till årsmötet från medlem eller lokalavdelning. 

Nominera Föreslå person till uppdrag 

Ordningsfråga Om man vill veta hur något fungerar kan man begära 

ordningsfråga. Då bryts allt och man får gå före i talarkön. 

Ombud Representant från lokalavdelning som har rösträtt 

Observatör De som närvarar på årsmötet men inte har rösträtt 

Pledera Berätta varför nominerad person ska bli vald 

Plenum Salen vi sitter i 

Presidium De personer som leder årsmötet (Består oftast utav 2 ordförande och 2 sekreterare) 

Proposition Skriftligt förslag till någon ändring, inskickad av Distriktsstyrelsen 

Replik Om man blivit personligt tilltalad (≈nämnd vid namn) så får man gå före i talarlistan och 

svara på tilltalet 

Reservation Att ta avstånd från ett beslut som fattats (inlämnas skriftligt till presidiet) 

Revisor Vald person till att granska ekonomin och verksamheten 

Revision Revisorns granskning 

Revisionsberättelse Revisorns rapport efter granskning 

Röstlängd Antalet personer (ombud) som får rösta under årsmöte 

Rösträknare En person man väljer som får räkna rösterna vid omröstningar 

!
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Föredragningslista 
1. Öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av presidium för årsmötet 

5. Fastställande av sammanträdesordningen 

6. Fastställande av föredragningslista 

7. Val av justerare tillika rösträknare 

8. Tid och plats för justering av protokoll 

9. Valberedningens förslag samt nomineringsstopp 

10. Verksamhetsberättelse 

1. Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 

2. Läger- och friluftsfonden  

11.1a Resultaträkning för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 

11.1b Balansräkning för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 

11.2a Resultaträkning för Läger- och friluftsfonden 

11.2b Balansräkning för Läger- och friluftsfonden 

12. Revisionsberättelse 

13. Fråga om ansvarsfrihet för 

1. Distriktsstyrelsen 

2. Läger- och friluftsfonden 

14. Proposition 2014:1 - Tid och plats för Distriktsårsmötet 2015 

15. Proposition 2014:2 - Verksamhetsplan för 2014 samt preliminär för 2015 

16. Proposition 2014:3 - Budget för 2014 

17. Proposition 2014:4 - Preliminär budget 2015 

18. Proposition 2014:5 - Stadgeändring 

19. Val av ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år 

20. Val av 6 ordinarie ledamöter till Distriktsstyrelsen för 2 år 

21. Val av två vice ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år 

22. Val av styrelse för Läger- och friluftsfonden 

23. Val av räkenskapsrevisorer och ersättare för 2014 

24. Val av sakrevisorer och två ersättare för 2014 

27.1 Val av antal personer i valberedningen 

27.2 Val av valberedning 

28. Övriga frågor 



Sammanträdesordning
Vem får tala i talarstolen?
All årsmötesdeltagare som har anmält sig i mötesbyrån eller till presidiet har yttranderätt och får därmed tala i talarstolen. 
För att komma ihåg vems tur det är att tala tillämpas en talarlista. Vill man tala ställer man sig på kö vid talarstolen. Vid 
behov, till exempel vid streck i debatten, gör presidiet en skriven talarlista.
Vem får rösta?
Den som är ombud och har ett röstkort har också rösträtt. Röstkorten delas ut innan årsmötet börjar. Om ett ombud inte 
kan närvara till årsmötets slut skall röstkortet lämnas till presidiet. Där kan eventuella ersättare från lokalavdelningen, som 
ska rösta istället, hämta ut ett nytt röstkort. Detta gäller även om man bara ska iväg ett tag och sedan kommer tillbaka och 
det gäller oavsett om lokalavdelningen har ersättare att sätta in eller inte. Detta är viktigt därför att alla som har röstkort 
kommer stå med i den lista som talar om vilka som har varit med och bestämt en viss sak.
Vem får lämna förslag till beslut?
Att lämna förslag till beslut kallas att yrka. Yrkanderätt har ombuden, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorer, presidiet 
och motionär på egen motion. Yrkanden ska lämnas skriftligen till presidiet på en särskild yrkandeblankett. Om man vill 
nominera, alltså lämna förslag på personer till val, gör man detta på en särskild blankett som man lämnar till presidiet. 
Nominera får bara ombud och valberedning göra.
Hur går det till att fatta beslut?
Besluten fattas med enkel majoritet, det innebär att det som de flesta vill (mer än hälften) blir beslutat. Besluten tas genom 
försöksvotering med acklamation. Detta innebära att ombuden, vid det förslag som de vill rösta på, både ropar ”ja” och 
håller upp sina röstkort. Tycker man inte om förslaget ropar man inte nej, utan ropar istället ”ja” och håller upp sitt röstkort 
när presidiet frågar ”någon däremot?”. Om man som ombud tycker att presidiet hörde och såg fel ropar man ”rösträkning” 
innan ordförande har slagit klubban
i bordet. När rösträkningen är gjord skrivs siffrorna in i protokollet. Om det skulle bli lika röstetal avgör lotten.
Reservation
Reservation kan ombud lämna om de inte alls håller med om ett beslut som fattats och vill ta avstånd från beslutet. En 
reservation antecknas i årsmötesprotokollet. Reservationen inlämnas skriftligen till presidiet på en särskilt blankett. 
Reseration måste lämnas inom 30 minuter efter årsmötets avslutande.
Stoppkort
Stoppkort håller man upp om man till exempel tycker att beslutet är lite krångligt, att diskussionen är lite svår att förstå eller 
om man vill ha streck i debatten. Då kommer någon och hjälper en att fixa det.
Streck i debatten
Streck i debatten kan begäras om man tycker att inget nytt kommer upp i debatten, och att den därför bör avslutas. Streck i 
debatten begärs genom att hålla upp stoppkortet så kommer någon och hjälper till. Presidiet frågar då om årsmötet vill sätta 
streck för debatten. Om det inträffar så upprättas en talarlista, som alla har möjlighet att anmäla sig till. Ordningen på 
talarna lottas. Några nya förslag eller
yrkanden för ej göras efter streck i debatten. Replik kan fortfarande begäras efter streck i debatten.
Samtalspaus
Samtalspaus kan begäras av ombud, distriktsstyrelsen eller presidiet innan ett beslut ska tas. Då tar man en liten paus för att 
inom exempelvis lokalavdelningen diskutera igenom frågan. 
Sakupplysning
Sakupplysning begär den som tycker att den har viktig och relevant fakta att
tala om. Om sakupplysningen godkänns av presidiet får den gå före i talarlistan.
Ordningsfråga
Ordningsfråga begär man om man till exempel vill ha en rast eller om man vill framföra något praktiskt. Detta går före i 
talarlistan.
Replik
Replik begär man om man anser sig vara direkt tilltalad t.ex. nämnd vid namn. Då kan man gå före i talarlistan och besvara 
tilltalet. Den som talade kan begära kontrareplik för att förklara vad den menade. Om de två därefter vill fortsätta tala får de 
ställa sig i talarlistan i vanlig ordning.
Presidiet avgör om den som begärt replik eller kontrareplik ska få gå före i talarlistan.
Presidiet
Presidiet består av de som leder mötet och ser till att allt går rätt till. Det består av två ordföranden och två sekreterare. 
Presidiet får begränsa talartiden, besluta om ajournering (paus) och propositionsordning (i vilken ordning beslut skall tas). 
De får också vid behov låta någon gå före i talarlistan (exempelvis vid replik).



Verksamhetsberättelse 2013 
Vänner! 
Ännu ett år kan vi lägga bakom oss och visst känns det skönt att blicka tillbaka på all vår verksamhet. 
Ett nytt kyrkoår har börjat och med detta får vi fokusera på att göra 2014 till ett lika bra år som 2013. 
I följande verksamhetsberättelse finner ni en beskrivning över den verksamhet som vi genomfört i olika 
former. Min förhoppning är att Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift ska kunna fortsätta genomföra lika 
många arrangemang, och vara en plats där ungdomar kan träffas och växa i den kristna tron vi alla 
delar. För att detta ska bli verkligt behöver styrelsen all hjälp vi kan få för att planera och genomföra 
kommande läger och kurser. !
Datum   Arrangemang   Plats    Målgrupp 
18-20 januari   Lägerplaneringskurs   Växjö    Årets kommittéer 
1-3 februari   Grundkurs    Växjö    15-30 
8-10 mars   Fördjupningskurs, konfirmand Växjö    GK:are 
22-24 mars   Distriktsårsmöte   Jönköping   valda ombud 
12-14 april   Ung Pilgrim 11-13   Växjö    15-17 
19-21 april   Mitterminsmöte   Tallnäs   15-30 
25-30 juni   Friluftsläger    Ösjönäs   alla åldrar 
8-11 augusti   Stora årsmötet    Uppsala   valda ombud 
augusti   Pilgrimsresa med UP 11-13  Europa   15-17 
6-8 september   Grundkurs    Växjö    15-30 
13-15 september  Lägerplaneringskurs   Växjö    Kommittéer 
28-29 septermber  Nattkamp    Linköpings stift  13-30 
4-6 oktober   Minior- och Juniorläger  Tallnäs   7-12 
oktober   Ung Pilgrim 13-15   Tallnäs   15-17 
28 dec-1 jan   Vintermöte    Tallnäs   15-30 !
Svenska kyrkans unga i Växjö stift !
Distriktsstyrelsen 
Under året har följande personer suttit i distriktsstyrelsen: !
Ordförande 
Torsten Thorvaldsson, Torslunda, Lund !
Vice Ordförande 
14+ Jacob Fredriksson, S:ta Birgitta Församling, Kalmar/Luleå 
14- Sanna Sundberg, Vetlanda, Vetlanda/Jönköping !
Ledamöter 
Rebecka Lind, Värnamo, Värnamo/Jönköping 
Hedvig Siljedahl, Värnamo, Värnamo 
Erika Sjöberg, Söderåkra, Växjö 
Erik Haneklou, Torslunda, Torslunda 
Ellen Isaksson, Torslunda, Torslunda 
Josef Fjellander, Anderstorp, Anderstorp/Lund 
Håkan Runnsjö, Oskarshamn, Oskarshamn 
Freja Renhorn, Två Systrars, Kalmar 
Frida Gustavsson, Ljungby, Ljungby 
Erik Samuelsson, Jönköping (SKUJ), Jönköping/Flen !
Distriktstyrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. !



Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet är en grupp inom Distriktsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar i frågor som inte kan vänta 
till nästa styrelsemöte. 
Under året har arbetsutskottet haft 5 protokollförda sammanträden och utskottet har bestått av: !
Torsten Thorvaldsson, Ordförande 
Jacob Fredriksson 
Sanna Sundberg  
Rebecka Lind !
Lokalavdelningskontakter !
I år har varje styrelsemedlem blivit tilldelad ett antal lokalavdelningar var. Syftet har varit att varje 
medlem då ska ha huvudansvaret för kontakten med dessa. Kontakten har representerat styrelsen och 
stått till förfogande i frågor och även funnits tillhands för besök av lokalavdelningens årsmöten om en 
sådan önskan funnits. !
Uppdelningen har varit enligt följande: 
Torsten Thorvaldsson: Torslunda, Skillingaryd, Hovslätt 
Jacob Fredriksson: S:ta Birgitta, Tingsås-Tingsryd 
Sanna Sundberg: Vetlanda, Öxnehaga, Åseda-Nottebäck 
Josef Fjellander: Vrigstad, Långaryd, Gnosjö 
Frida Gustavsson: Ljungby, Älmhult, Hinneryds förs "Angars" 
Erik Haneklou: S:t Johannes, Granhult 
Ellen Isaksson: Lindsdal, Nöbbele, Östra Torsås 
Rebecka Lind: Lammhult, Månsarp, Skärstad-Ölmstad 
Freja Renhorn: Två Systrars, Södermöre, Söderåkra 
Håkan Runnsjö: Oskarshamn, Nässjö 
Erik Samuelsson: Jönköping, Norrhammar & Sanseryd, Bankeryd, Huskvarna-Hakarp 
Hedvig Siljedahl: Värnamo, Villstad, Voxtorp & Gällaryd 
Erika Sjöberg: Väckelsång, Pro Vero - Växjö Maria, Öja !
Revisorer 
Räkenskapsrevisorer har varit Växjö stifts räkenskapsrevisorer. Sakrevisorerna har under året varit 
Magnus Svensson och Joakim Holmström.  !
Grupper 
!
Interna valberedningen 
Interna valberedningen är en grupp som väljs av och jobbar under Distriksstyrelsen. Dess uppgift är att 
hitta personer som är lämpliga och villiga att till exempel planera ett läger eller sitta med i någon 
projektgrupp. I år har uppgifterna bland annat varit att hitta folk som vill planera höstens Minior- och 
juniorläger samt nästa års friluftsläger.  
 
Interna valberedningen har under det gångna året haft möten via social medier så som Facebook vid 
behov. Arbetet har gått relativt bra och det har inte varit några större problem att hitta personer som har 
varit intresserade av att medverka i olika saker. Interna valberedningen har under året bestått av: 
 
Hedvig Siljedahl (sammankallande) 
Frida Gustavsson 
Hanna Bodell 
Rebecka Lind 

!



!
Marknadsföringsgruppen 
Marknadsföringsgruppen arbetar med att få Svenska kyrkans unga i Växjö stift att synas i olika 
sammanhang, både internt inom Svenska kyrkan och extern, i till exempel media och på stan. 
Marknadsföringsgruppen är till exempel ansvariga för halvårsaffischen som skickas 
ut till alla församlingar i stiftet två gånger om året. I år har marknadsföringsgruppen bestått av: 
Ellen Isaksson (sammankallande) 
Erik Bengtsson !
Hemsidesgruppen & hemsidan 
Hemsidesgruppen är en grupp som har lite extra ansvar för hemsidan. Framförallt har gruppen ansvar 
för att utveckla hemsidan.  !
Den nya sidan är mer inriktad på att vara en informativ sidan än den tidigare och funktioner som 
forum och inloggning har tagits bort. Däremot har den nya sidan en större integrering mot sociala 
medier, framförallt Twitter och Facebook. Sidan har även en helt ny design och lyfter fram våra 
arrangemang tydligare än den tidigare sidan. Den nya hemsidan är precis som den nuvarande utvecklad 
av Standout. Det planeras att göras en utvärderingsenkät om hemsidan. !!
I år har gruppen bestått av  
Håkan Runnsjö (Sammankallande) 
Josef Fjellander 
Erik Bengtsson  
Hanna Jansson  
Amanda Bakos !
Tallnäs ekonomiska förening 
Som tidigare år så har vi i styrelsen haft en plats i Tallnäs ekonomiska förening som har innhafts av 
Catarina Johansson. Tallnäs ekonomiska förening driver Stiftsgården Tallnäs som är en del i vår 
verksamhet i Växjö stift. Med våra andelar i Stiftsgården Tallnäs vill vi verka för att gården bibehåller 
sin ungdomsprofil och sin familjära känsla. !
Projektansökningsgruppen 
En idé om ett projekt lyftes under våren, ett projekt som skulle resultera i en undersökning om hållbara 
strukturer för ungdomsrörelser på landsbygden. En grupp bestående av Josef Fjellander, Erik 
Samuelsson och Gunnar Thiel tillsattes för att arbeta med projektet, och arbetet har gått framåt. Man 
planerar att ansöka om bidrag under våren för att till hösten kunna starta en projekttjänst. !
Stockarydsfestivalen 
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift blev inbjudna att delta i Stockarydsfestivalen, vilket vi även blev då 
det arrangerades gången innan dess, 2011. Vi ombads att ordna med något för barnen som skulle 
komma, och en grupp på ca 10 personer kom och delade både ut ballonger och målade ansikten. Vårt 
deltagande var mycket uppskattat. !
Läger och kurser !
Lägerplaneringskurs 18-20 januari 
Den 18-20 januari var det lägerplaneringskurs, tanken med dessa kurser är att alla som planerar läger i 
distriktet ska få en grundläggande utbildning om vad som är viktigt att tänka på när man planerar läger 
i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Dessutom samlar de här kurserna mycket kompetens på samma 
ställe och de som planerar har då möjlighet att få input från både kommittéer, distriktsstyrelsen, 
konsulent och andra  inbjudna. Under lägerplaneringskursen den 18-20 januari samlades 15 stycken 
och den var ytterst uppskattad. 



!
!
!
Grundkurs för Unga Ledare 1 – 3 februari 2013 
För tredje gången anordnade vi en grundkurs för Unga Ledare och det var hela 33 deltagare. 
Grundkursen genomfördes i Kyrkans hus på S:t Sigfrids folkhögskola och den kända platsen samt de 
erfarenheterna från båda tidigare kurser gjorde att också den här kursen blev lyckat. Samtidigt fick vi 
inser att 33 deltagare är för mycket och att vi i framtiden behöver sätta gräns på 25 deltagare. 

!
Fördjupningskurs till konfirmandledare 8 – 10 mars 2013 
För första gången erbjöds en fördjupningskurs som 23 ungdomar som tidigare gick grundkursen deltog 
i. Fördjupningskursen byggde på grundkursen och lade samtidigt tyngpunkten på de särskilda 
aspekterna för konfirmandundervisningen. På så sätt få Unga Ledarna kompetens som höjer deras 
möjligheter till delaktighet i konfirmandundervisning. 

!
Distriktsårsmötet 2013 
Distriktsårsmötet (DÅM) 2013 hölls den 22-24 mars i Sofiagården i Jönköping. Deltog gjorde ett 50-
tal ungdomar från hela stiftet varav 24 av dessa var ombud. Fredagen inleddes med årsmötesskola där så 
väl gröngölingar och veteraner i DÅM-sammanhang fick en genomgång av hur ett årsmöte går till. Det 
fanns även ett diskussionsforum där man kunde bolla idéer om organisationen och framtiden. 
 
På lördagen inleddes årsmötet och förhandlingarna rullade på relativt smidigt. På kvällen tog de flesta 
deltagarna bussen ut till Rosenlundsbadet och tog sig ett välförtjänt och mycket uppskattat dopp. 
Under tiden stannade några kvar och fixade och tände ljus i hela Sofiagården som förberedelse för Earth 
Hour. När alla kom tillbaka ”firades” Earth Hour med en väldigt mysig andakt och ljusstund. Under 
söndagen avslutades förhandlingarna och det firades även högmässa i Sofiakyrkan.  
 
Vice förbundsordförande Hannah Kroksson var närvarande och frågor inför SÅM diskuterades. Som 
vanligt fick Distriktsstyrelsen hitta på massa knasiga saker när det skulle samlas in pengar till vårt 
kollektprojekt 

Mitterminsmöte, vårterminen 
Mitterminsmötet våren 2013 hölls på Tallnäs stiftsgård 19-21 april och lockade ca 50 deltagare. Många 
av lägerdeltagarna tyckte att lägret var bra och roligt, de tyckte även att lovsångsgudstjänsten som var 
utomhus var något speciellt och en bra idé. Folk tyckte om att vi var på tallnäs och många gillade 
Torgnys föreläsning. Lägerdeltagarna tyckte att kvällarna i Brittatorpet var bra och att det fanns mycket 
att göra, även hörnorna var uppskattade men någon tyckte att det skulle funnits fler. !
Friluftsläger 
Friluftslägret hölls mellan den 25-30 juni på Ösjönäs lägergård. Lägret arrangerades av Växjö, Karlstad, 
Göteborg och Skara stift. Det var ca. 400 deltagare och från Växjö stift medverkade nio stycken 
heltidsfunktionärer. Varje distrikt hade varsin dag att planera och hela lägrets tema var “Så är vi fastän 
många…”, Växjös dag hade ett genomgående tema som var de olika sinnena, trots regn så var folk glada 
och smakade glatt på barnmat med ögonbindel.!
!
Stora Årsmötet 2014 



inför stora årsmötet 2014 så samordnade vi en resa till Uppsala tillsammans med Lunds stift. Vi var 
sammanlagt 11 som åkte i från växjö stift, varav 7 stycken som åkte som ombud. vid Stora årsmötet 
samlades representanter skickade från lokalföreningarna runt om i landet för att diskutera samt göra 
beslut inför vad Svenska kyrkans unga ska göra. !
!
Lägerplaneringskurs 13-15 september 
Den 13-15 september var det lägerplaneringskurs, tanken med dessa kurser är att alla som planerar läger 
i distriktet ska få en grundläggande utbildning om vad som är viktigt att tänka på när man planerar 
läger i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Dessutom samlar de här kurserna mycket kompetens på 
samma ställe och de som planerar har då möjlighet att få input från både kommittéer, distriktsstyrelsen, 
konsulent och andra  inbjudna.  under lägerplaneringskursen den 13-15 september samlades 15 stycken 
och den var väldigt uppskattad. !!
Grundkurs för Unga Ledare 6 – 8 september 2013  
Höstens grundkurs för Unga Ledare lockade 17 ungdomar. Det blev en rätt sammansvetsat grupp som 
med stor glädje deltog i alla olika moment. Grundkurserna får genomgående hög betyg i utvärderingar 
som också används för att justera innehållen till nästa kurs. Så blir kurserna bättre med varje gång. 

!
Minior- och Juniorläger 
Minior- och Juniorlägret 2013 hölls på Tallnäs Stiftsgård den 4-6 oktober. Det var omkring 100 barn 
och 20 ledare på plats. Lägret hade temat Fotspår och blev mycket uppskattat av både barn och ledare. 
Under helgen hanns det med både pyssel, samarbetsövningar och andakter. !
Vintermötet 13/14 - Den utvalde 
Sedvanligt samlades kommittén och alla funktionärer den 27 för att förbereda inför årets vintermöte, 
”Den utvalde”. Den 28 anlände ungdomar från stora delar av stiftet, vid slutet av dagen var vi en grupp 
på 70 personer. Undervisning, föreläsningar och lovsångsgudstjänst genomfördes och Harry Potter-
temat var en tydlig röd tråd genom hela lägret. Den 30 kom biskopen på besök och höll högmässa och 
stannade sedan kvar för att hålla ett föredrag. På nyårsafton avnjöts en nyårsmiddag fylld av spex och 
underhållning. Året avslutades med pompa och ståt i form av fyrverkerier och det nya året firades in 
med att samlas till nattvard med Jesus följt av disco in på småtimmarna. Den 1:a januari lämnade en 
trött men glad grupp ungdomar Tallnäs och vintermötet 13/14 är något vi får blicka tillbaka på och 
minnas! !
Ung Pilgrim 
Ung Pilgrim (UP) startades för att man ville hitta en modell för att få konfirmanderna att vara aktiva i 
sin församling även efter konfirmationen. Varje grupp håller på två år, från början av nian till slutet av 
ettan. De två åren avslutas med en pilgrimsresa i Europa. Resan kan fungera som en morot. En gång per 
termin är det ett veckoslutsläger då pilgrimerna får utbildning i de uppgifter man utför i sin församling. 
Även en del kvällsaktiviteter och umgänge med hopp och skoj, spratt och spel ingår givetvis. Under rest 
en av terminen har pilgrimen arbetsuppgifter att utföra i sin församling, man kan vara ung ledare i 
konfirmandarbetet, ledare i barngrupper, musikansvarig, gudstjänstmedhjälpare m.m. Vad de ska göra 
är upp till en själv och församlingen att bestämma, men meningen är att det ska vara regelbundna 
arbetsuppgifter. Under 2012 startades ingen ny grupp med Ung Pilgrim men 2013 startade en ny 
grupp igen. !
2011-2013 Läger 4, S:t Sigfrids folkhögskola 
 Detta var gruppen 10-12 fjärde läger och det sista innan Europa-resan. Detta lägret hölls på 
Skirögården som avslutades på söndagen med gudstjänst i domkyrkan i Växjö. Under detta lägret 
funderade man på hur det är att vara pilgrim och man förberedde sig för den kommande pilgrimsresan. !



!!!!
2011-2013 Pilgrimsresa, Europa 2-14 augusti  
 Det blev äntligen dags för gruppen 11-13 att göra sin efterlängtade resa tillsammans och det blev en 
väldigt lyckad resa. Med 13 ungdomar, 7 ledare och en busschaufför blev resans första stopp var 
Wittenberg, sedan fortsatte man och kom några dagar senare fram 
till Taize. Efter ungefär en vecka i Taize var det dags att påbörja resan hemåt, dock stannade man till 
någon dag i Paris innan bussen 
till sist anlände hemma i Växjö igen. !
2013-2015 Läger 1, Tallnäs 
Första lägret för UP-gruppen 13-15 hölls den 15-17 november på Tallnäs stiftsgård. Det var 15 unga 
pilgrimer i gruppen och kursen blev lyckad. !
Läger- och Friluftsfonden 
Läger och Friluftsfonden är en fond som förvaltas av Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Till Läger och 
Friluftsfonden kan lokalavdelningarna söka bidrag för utgifter rörande friluftsliv. Läger och 
Friluftsfonden förvaltas av Distriktsstyrelsen. Under året har en ansökan inkommit från Svenska 
Kyrkans Unga i Söderåkra som beviljades ett bidrag på 18 000kr. !!
Slutord 
Med det som skrivits i denna berättelse hoppas vi att ni har fått en överblick av vad Svenska Kyrkans 
Unga i Växjö stift har gjort under det gångna året. Detta är dock bara en del av all den verksamhet som 
genomförts i stiftet. Utöver distriktets verksamhet finns många lokalavdelningar med engagerade 
ungdomar som träffas regelbundet och är grunden till mångas engagemang på distriktsnivå. 
Mitt första år som ordförande har varit mycket roligt och lärorikt och jag är tacksam över att ha fått 
dela det med er. Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta för att Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift ska 
genomföra verksamhet som leder till att ungdomar får en djupare relation med Gud och möter vänner 
för livet. 
Med allas engagemang och delade Kristna tro kan vi tillföra mycket! !
Med de orden avslutar vi verksamhetsåret 2013, Med önskan om Guds rika frid och välsignelse, 
ordf. Torsten Thorvaldsson, Växjö, 2013.



Proposition 2014:1  !
Tid och plats för årsmöte 2015 !
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta 
att hålla årsmötet 2015 27-29 mars 
att ge Distriktsstyrelsen i uppdrag att hitta plats för årsmötet 2015 !
Proposition 2014:2 !
Verksamhetsplan för 2014 och prel. verksamhetsplan för 2015 !
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta 
att anta bifogat förslag till Verksamhetsplan för 2014 och prel. verksamhetsplan för 2015 

!
Proposition 2014:3 !
Budget 2014 !
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta 
att anta bifogat förslag till budget för 2014 

!
Proposition 2014:4  
!
Preliminär budget 2015 !
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta 
att anta bifogat förslag till preliminär budget för 2015 !
Proposition 2014:5 !
Stadgeändring !
Under Stora Årsmötet 2013 beslutades att göra en ändring i §3 i Svenska Kyrkans Ungas stadgar. 
Ändringen förtydligar och ändrar lite på vad en ansökan om inträde i Svenska Kyrkans Unga 
måste innehålla. Eftersom de tre första paragraferna i stadgarna är gemensamma för hela 
organisationen måste även vi i Växjö distrikt göra denna ändring. !
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta !
att ändra meningen i § 3 som lyder ”Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från 
distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning” till ”Ansökan 
ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet.”   



Verksamhetsplan !!
Syftesparagraf 
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. 
Vision 
Vi vill genom lokalt engagemang, olika aktiviteter, gemenskap och tro ge barn och 
ungdomar en självklar plats i Svenska Kyrkan. 
Mål 
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift vill värna för att alla barn och ungdomar ska känna 
sig välkomna att visa sitt engagemang inom Svenska Kyrkan, på såväl församlings-, stifts- 
som riksnivå. Vi vill även nå ut med Svenska Kyrkans Ungas syfte och vision till barn 
och ungdomar samt deras ledare och stiftets utbildningsplatser som ännu inte fått del av 
denna verksamhet. 
Verksamhet 
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift består av barn och ungdomar, därför arbetar vi med 
arrangemang för alla delaktiga grupper i organisationen. Våra arrangemang anpassas efter 
deltagarna, så att var och en på sin nivå får möta Gud, växa i sin tro och känna 
gemenskap. 
För att utveckla arbetet i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift samverkar vi med Svenska 
Kyrkan i Växjö stift då vi erbjuder olika utbildningsmöjligheter så som Ung Pilgrim och 
utbildningar för unga ledare. 
Som en demokratisk rörelse är det viktigt att alla medlemmar, oavsett ålder, får göra sin 
röst hörd. Vi förespråkar representanter från både barn- och ungdomsverksamheten i 
lokalavdelningarnas styrelser. 
Miljö 
Som en del av Guds skapelse strävar vi efter att ett rättvise- och miljötänkande ska 
genomsyra hela vår verksamhet. Därför har vi en inköpspolicy som hjälper oss i 
miljöarbetet. 
Organisation 
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts högst beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer 
en Distriktsstyrelse som under verksamhetsåret är de ytterst ansvariga för verksamheten. 
Distriktsstyrelsen tillsätter arbetsgrupper som under en begränsad tidsperiod genomför 
det projekt de fått som uppdrag. Detta för ett effektivt arbete och en öppen organisation.!
Om exempelvis Distriktsstyrelsen tycker att det borde sammanställas en bok om Svenska 
Kyrkans Ungas historia kan de tillsätta en grupp bestående av t.ex. en sakkunnig, en 
författare samt ytterligare ett par människor med ett brinnande intresse i ämnet. 
Gruppen får ett slutdatum då uppdraget ska vara klart och en rapport ska redovisas för 
Distriktsstyrelsen. Gruppen får till sin hjälp en projektbeskrivning och en budget till 
förfogande. !



Det positiva med detta är att man på ett bra sätt kan ta tillvara medlemmarnas speciella 
intresse och talanger, ett klart uppdrag gör arbetet enkelt och genom att anpassa gruppen 
efter behov och omständigheter går arbetet även smidigare. 
Lokalavdelningarna väljer ombud till Distriktsårsmötet som väljer Distriktsstyrelse. 
• Distriktsstyrelsen väljer ett arbetsutskott och en Intern valberedning. 
• Interna valberedningen lägger förslag på personer som ska sitta i fasta grupper och 
projektgrupper till Distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen väljer sedan dessa eller andra som 
de finner lämpliga. 
• I Distriktsstyrelsen finns det två utskott som diskuterar om läger, kurser och 
verksamhet. 
På vår hemsida www.svenskakyrkansunga.com under fliken "Om oss" finns det ett 
filmklipp som heter ”SKU Växjö stift – hur funkar det?” . Filmklippet är tänkt att ge en 
bra överblick över organisationen. !!
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!
För 2014 har följande verksamhet planerats !
Datum Arrangemang Plats Målgrupp                                                               
24-26 januari Lägerplaneringskurs Växjö Höstens kommittéer                                                             
31 jan - 2 feb Grundkurs Växjö 15-30                                                                            
7-9 februari Just in Case Växjö 15-30                                                                             
7-9 mars Ung Pilgrim 13-15 läger 2 Växjö 15-17                                                           
14-16 mars Mitterminsmöte Oskarshamn 15-30                                                            
28-30 mars Distriktsårsmöte Kalmar Valda ombud                                                                    
4-6 april Fördjupningskurs, konfirmand Växjö 15-30                                                    
11-13 april Styrelseutbildning Växjö Förtroendevalda i LA                                                                    
1-4 maj Outdoorkurs  15-30                                                                                          
30 maj - 1 jun Världens fest Karlstad Alla åldrar                                                                   
6-8 juni Lilla Årsmötet Stjärnholm Valda ombud                                                                      
11-14 augusti Sommarhajk Horsö 16-30                                                                       
5-7 september Lägerplaneringskurs Växjö Vårens kommittéer                                                            
19-21 september Grundkurs Oskarshamn 15-30                                                           
3-5 oktober Nattkamp  Ösjönäs 13-30                                                                          
17-19 oktober Minior- och Juniorläger Tallnäs 7-12                                                    
17-19 oktober Ung Pilgrim 13-15 läger 3 Växjö 15-17                                                  
24-26 oktober Mitterminsmöte Värnamo 15-30                                                            
7-9 november Fördjupningskurs Växjö 15-30                                                                 
14-16 november Ung Pilgrim 14-16 läger 1 Växjö 15-17                                               
21-23 november Fördjupningskurs Växjö 15-30                                                             
5-7 december Fördjupningskurs Växjö 15-30                                                                 
28 dec-1 jan Vintermöte Tallnäs 15-30                                                                          !
För 2015 har följande verksamhet planerats!!
Datum Arrangemang Plats  Målgrupp                                                                      
23-25 januari Lägerplaneringskurs  Höstens kommittéer                                                                      
30 jan - 1 feb Grundkurs  15-30                                                                                     
27 feb - 1 mars Just in Case Växjö 15-30                                                                        
6-8 mars Ung Pilgrim 14-16 läger 2 Växjö 15-17                                                           
13-15 mars Fördjupningskurs, konfirmand Växjö 15-30                                                
27-29 mars Distriktsårsmöte Tallnäs Valda ombud                                                                     
10-12 april Ung Pilgrim 13-15 läger 4 Växjö 15-17                                                       
17-19 april Mitterminsmöte  15-30                                                                                
14-17 maj Outdoorkurs  15-30                                                                                      
juni Friluftsläger Ösjönäs Alla åldrar                                                                                     
augusti Stora Årsmötet  Valda ombud                                                                                        
augusti UP 13-15 resa Europa                                                             
18-20 september Lägerplaneringskurs  Vårens kommittéer                                                                 
26-27 september Nattkamp  Göteborg 13-30                                                                
2-4 oktober Grundkurs  15-30                                                                                       
9-11 oktober Minior- och Juniorläger Tallnäs 7-12                                                      
16-18 oktober Ung Pilgrim 14-16 läger 3 Växjö 15-17                                                  
23-25 oktober Mitterminsmöte  15-30                                                                           
13-15 november Ung Pilgrim 14-16 läger 1 Växjö 15-17                                               
20-22 november Fördjupningskurs Växjö 15-30                                                             
4-6 december Fördjupningskurs Växjö 15-30                                                                 
29 dec-2 jan Vintermöte Tallnäs 15-30                                                                          !
Styrelsen har vid behov rätt att ändra i verksamhetsplanen.



Budget 2014
Inkomst Utgift Område

Landsting 270 000 Bidrag
Kollekt 110 000 Bidrag
Stiftsstyrelsen 400 000 Bidrag
Ränta 10 000 Övrigt
Kontor och IT 10 000 Adminsitration
Stora/lilla årsmötet 13 000 Läger och Kurser
Distriktsårsmöte 15 000 35 000 Läger och Kurser
Valberedning 5 000 Adminsitration
Revision 10 000 Adminsitration
Distriktstyrelsen 90 000 Adminsitration
Styrelserepresentation 25 000 Adminsitration
Distriktstyrelsens AU 2 500 Adminsitration
Styrelsens förfogandemedel 10 000 Övrigt
Hemsidan 28 000 Övrigt
Avtackningar 15 000 Övrigt
PR och försäljningsvaror 2 000 20 000 Övrigt
Interna valberedningen 1 500 Adminsitration
Marknadsföringsgruppen 3 000 Grupper
Nya grupper under året 10 000 Grupper
Hyra på Kronoberg 60 000 Övrigt
Tallnäs ekonomiska förening 2 000 Adminsitration
Läger 181 500 494 500 Läger och Kurser
Kurser 162 000 305 500 Läger och Kurser
Övrigt 2 000 12 500 Övrigt
Summa 1 152 500 1 152 500

TOTALT 0

Inkomst Utgift
Bidrag 780 000 0
Administration 0 146 000
Läger och Kurser 358 500 848 000
Grupper 0 13 000
Övrigt 14 000 145 500

Bidrag Administration
Läger och Kurser Grupper
Övrigt

Bidrag Administration
Läger och Kurser Grupper
Övrigt



LÄGER                       
                          INKOMSTER                                                            UTGIFTER                       

Antal Medl. Ej medl. Deltagaravgift Deltagare Kommitté Övrigt Totalt Saldo Målgrupp
Mitterminsmöte 60 400 600 24 000 31 000 3 000 10 000 44 000 −20 000 14+
Mitterminsmöte 60 400 600 24 000 31 000 3 000 10 000 44 000 −20 000 14+
Sommarhajk 30 400 600 12 000 10 500 3 000 7 500 21 000 −9 000 14+
Minior- och juniorläger 90 400 600 36 000 69 500 5 000 10 000 84 500 −48 500 −14
Friluftsläger 2015 0 15 000 10 000 25 000 −25 000 Alla
Vintermöte 90 950 2 500 85 500 191 000 20 000 65 000 276 000 −190 500 14+
Summa 330 181 500 494 500 −313 000

Saldo
14+ −239 500
14- −48 500

14+ 14-



KURSER
INKOMSTER UTGIFTER

Antal Medl. Ej medl. Deltagaravgit Deltagare Ledare/Kommitté Övrigt Totalt Saldo
UP 13-15 läger 2 15 800 800 12 000 10 000 6 000 6 000 22 000 −10 000
UP 13-15 läger 3 15 800 800 12 000 10 000 6 000 5 000 21 000 −9 000
Up 14-16 läger 1 30 800 800 24 000 17 500 8 000 7 000 32 500 −8 500
Ledarutbildning UP 0 10 000 10 000 −10 000
Grundkurs 25 800 800 20 000 20 000 3 500 2 500 26 000 −6 000
Grundkurs 25 800 800 20 000 20 000 3 500 2 500 26 000 −6 000
Grundkurs Outdoor 20 800 800 16 000 20 000 3 500 8 500 32 000 −16 000
Just in Case 25 400 400 10 000 12 500 3 500 20 000 36 000 −26 000
Fördjupningskurs 20 800 800 16 000 18 000 3 500 2 500 24 000 −8 000
Fördjupningskurs 20 800 800 16 000 18 000 3 500 2 500 24 000 −8 000
Fördjupningskurs 20 800 800 16 000 18 000 3 500 2 500 24 000 −8 000
Lägerplaneringskurs 25 0 0 0 11 000 1000 2000 14 000 −14 000
Lägerplaneringskurs 25 0 0 0 11 000 1 000 2 000 14 000 −14 000
Summa 265 162 000 305 500 −143 500

Saldo
14+ −98 000
UP −33 500

14+ UP



Preliminär budget 2015
Inkomst Utgift Område

Landsting 290 000 Bidrag
Kollekt 120 000 Bidrag
Stiftsstyrelsen 400 000 Bidrag
Ränta 10 000 Övrigt
Kontor och IT 10 000 Adminsitration
Stora/lilla årsmötet 10 000 Läger och Kurser
Distriktsårsmöte 15 000 55 000 Läger och Kurser
Valberedning 5 000 Adminsitration
Revision 10 000 Adminsitration
Distriktstyrelsen 90 000 Adminsitration
Styrelserepresentation 25 000 Adminsitration
Distriktstyrelsens AU 2 500 Adminsitration
Styrelsens förfogandemedel 10 000 Övrigt
Hemsidan 12 000 Övrigt
Avtackningar 15 000 Övrigt
PR och försäljningsvaror 3 000 15 000 Övrigt
Interna valberedningen 1 500 Adminsitration
Marknadsföringsgruppen 3 000 Grupper
Nya grupper under året 5 000 Grupper
Hyra på Kronoberg 60 000 Övrigt
Tallnäs ekonomiska förening 2 000 Adminsitration
Läger 497 500 775 500 Läger och Kurser
Kurser 325 500 542 500 Läger och Kurser
Övrigt 2 000 14 000 Övrigt
Summa 1 663 000 1 663 000

TOTALT 0

Inkomst Utgift
Bidrag 810 000 0
Administration 0 146 000
Läger och Kurser 838 000 1 383 000
Grupper 0 8 000
Övrigt 15 000 126 000

Bidrag Administration
Läger och Kurser Grupper
Övrigt

Bidrag Administration
Läger och Kurser Grupper
Övrigt



Valberedningens förslag !!
Presidiet 
Ordförande 
Erik Bengtsson 
Amanda Bakos !
Sekreterare 
Ina Engstrand 
Tobias Palmberg !
!
Distriktsstyrelsen  !
Ordförande (1år) 
Torsten Thorvaldsson, omval !
Vice ordförande 14+ (1år) 
vakant !
Vice ordförande 14- (1år) 
vakant !
Ledarmöten 2år 
Erik Samuelsson, omval 
Ellen Isaksson, omval 
Amanda Björksell, nyval 
Hedvig palmgren, nyval 
Sebastian Lind, nyval 
vakant !
De som sitter kvar på sina mandat med 1år 
kvar är:  
Håkan Runnsjö  
Frida Gustavsson 
Freja Renhorn 
Josef Fjellander  
Rebecka Lind  
Hedvig Siljedahl !!!

!!!
!
Sakrevisorer (1år) 
ordinarie 
Magnus Svensson (omval) 
vakant  !
ersättare 
Evelina Kurki (omval) 
vakant !!
Lilla Årsmötet  
Ombud: 
Johan Karlsson 
Torsten Thorvaldsson 
Frida Gustafsson  
Vakant  !
Ersättare: 
Vakant  !!
Ett uppdaterat förslag från valberedningen 
kommer att presenteras på hemsidan innan 
Distriktsårsmötet.


