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ORDLISTA

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
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
Revisor Vald person till att granska ekonomin och verksamheten
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Revision Revisors granskning
Revisionsberättelse Revisorns rapport efter granskning
Röstlängd Antalet personer (ombud) som får rösta under årsmötet 
Rösträknare En person man väljer som får räkna rösterna vid omröstningar
Sakupplysning Om någon vill uppmärksamma salen på ett faktafel, eller om man vill ha ett förtydli-
gande av fakta gjort, begär man sakupplysning och får då gå före i talarlistan
Samtalspaus Paus som ombud kan begära om de vill prata ihop sig lite innan ett beslut. 
Sekreterare Person som skriver ner besluten
Sluten omröstning Att rösta genom att skriva sin röst anonymt på papper
Stadgar Regler som gäller för organisationen
Streck i debatten Mötet beslutar att inga fler får anmäla sig till talarlistan
Suppleant Ersättare, reserv
Talarlista Lista över dem som begärt ordet
Yrkande Förslag till beslut
Valberedning Personer som fått i uppdrag att lägga fram förslag om vilka som ska väljas till styrelse.
Verksamhetsberättelse Styrelsen berättelse om förra årets verksamhet 
Årsmötesfunktionär Förtroendevald som gör uppgifter på årsmötet 
Övriga frågor Dagordningspunkt då nya frågor tas upp men kan inte beslutas.

ORDLISTA
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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 2015:1 - Tid och plats för Distriktsårsmötet 2016
15. Proposition 2015:2 - Verksamhetsplan för 2015 samt preliminär för 2016
16. Proposition 2015:3 - Budget för 2015
17. Proposition 2015:4 - Preliminär budget 2016
18. Proposition 2015:5 - Kostpolicy
19. Proposition 2015:6 - Kostval i anmälan
20. Motioner
21. Val av ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år
22. Val av 6 ordinarie ledamöter till Distriktsstyrelsen för 2 år
23. Fyllnadsval av ? ordinarie ledamöter till Distriktsstyrelsen för 1 år
24. Val av två vice ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år
25. Val av räkenskapsrevisorer och ersättare för 2014
26. Val av sakrevisorer och två ersättare för 2014
27.1  Val av antal personer i valberedningen
27.2  Val av valberedning
28. Övriga frågor
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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).
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

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 2015 till ett lika bra år som 2014.
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 komman-
de läger och kurser.

Under 2014 har följande arrangemang hållits i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift:

Datum   Arrangemang     Plats         Målgrupp
24-26 januari   Lägerplaneringskurs    Växjö         Höstens kommittéer
31 jan - 2 feb   Grundkurs     Växjö         15-30
8-9 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
11-13 april   Styrelseutbildning    Växjö         Förtroendevalda i LA
6-8 juni   Lilla Årsmötet     Stjärnholm        Valda ombud
5-7 september   Lägerplaneringskurs    Växjö         Vårens kommittéer
3-5 oktober   Nattkamp     Ösjönäs        13-30
17-19 oktober   Minior- och Juniorläger   Tallnäs         7-12
24-26 oktober   Mitterminsmöte    Värnamo        15-30
21-23 november  Fördjupningskurs, konfirmandledare  Växjö         15-30
28 dec-1 jan   Vintermöte     Tallnäs        15-30

Under året har vi tyvärr blivit tvungna att ställa in några av de planerade arrangemangen på grund av att 
det har varit för få anmälningar. Arrangemangen i listan ovan är de som har genomförts. Läs gärna mer 
om dessa arrangemang under rubriken Läger och Kurser.



8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Statistik
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Demokrati och ledning

Distriktsstyrelsen 
Under året har följande personer suttit i distriktsstyrelsen: 

Ordförande 
Torsten Thorvaldsson, Torslunda, Lund 

Vice Ordförande 
14+ Erik Samuelsson, Jönköping (SKUJ), Jönköping/Flen 
14- Frida Gustavsson, Ljungby, Ljungby 

Ledamöter 
Amanda Björksell, Pro Vero - Växjö Maria, Växjö
Hanna Bodell, Lindsdal, Jönköping 
Lisa Eriksson, Långaryd, Jönköping 
Rebecka Lind, Värnamo, Värnamo/Jönköping 
Sebastian Lind, Värnamo, Värnamo 
Hedvig Siljedahl, Värnamo, Värnamo/Oskarshamn 
Hedvig Palmgren, Värnamo, Anderstorp 
Håkan Runnsjö, Oskarshamn, Oskarshamn 
Freja Renhorn, Två Systrars, Kalmar 
Josef Fjellander, Långaryd, Lund (t.o.m. augusti)

Distriktstyrelsen har haft 9 protokollförda möten under året

Under mötet i Februari i våras hade vi besök av styrelsen för Evangelische Jugend Pommern, 
ungdomsorganisationen från vårt vänstift i Pommen. Under de mötet så körde vi känna varandra, 
bytte erfarenheter samt lärde oss mer om varandras organisationer. Under 2015 kommer distrikts-
styrelsen besöka Pommern för ett fortsatt utbyte.

Under mötet i november så hade vi en gemensam distriktsstyrelsehelg med distriktstyrelsen från 
Lunds stift. Det var mycket uppskattat och vi lärde oss om hur olika/ lika vi arbetar i våra stift! 

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 
Frida Gustavsson
Erik Samuelsson
Rebecka Lind

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Distriktsårsmötet 2014
Distriktsårsmötet (DÅM) 2014 hölls den 28-30 mars i Birgittakyrkan i Kalmar. Deltog gjorde ett 50-tal 
ungdomar från hela stiftet varav 20 var ombud. Fredagen inleddes med årsmötesskola där så väl gröngö-
lingar 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 gjorde vi en 
promenad till Två Systrars kapell där vi firade en lovsångsgudstjänst samt åt en god middag. Under sön-
dagen avslutades förhandlingarna och det firades även högmässa i Birgittakyrkan. 

Vår kontaktperson i förbundsstyrelsen, Jimmi Leimola, var närvarande precis som Caroline Andersson 
från riksförbundets valberedning och Therese Gustafsson från förbundskansliet. Som vanligt fick Di-
striktsstyrelsen hitta på massa knasiga saker när det skulle samlas in pengar till vårt kollektprojekt. Årets 
insamling slutade på strax över 5000 kr.

Lilla Årsmötet 2014
Den 6-8 juni hölls Lilla årsmötet på stiftsgården Stjärnholm strax utanför Nyköping. Lilla årsmötet är 
ett beredande årsmöte som granskar beslut till nästkommande stora årsmöte samt gör fyllnadsval om det 
behövs. Från Växjö distrikt skickade vi 4 ombud och 2 ersättare till Lilla Årsmötet. I samband med Lilla 
årsmötet hölls även ett forum där riksförbundets verksamhet diskuterades.

De ungas kyrkomöte
De ungas kyrkomöte ägde rum 16 augusti i Stockholm, Växjö, Göteborg och Härnösand via video-
konferens. På de olika platserna befann sig ca.20pers per plats. Under dagen diskuterades några utvalda 
motioner som kommit in till kyrkomötet och flera motionssvar skrev av deltagarna. Från Växjö distrikt 
deltog Pernilla Sjögren och Hanna Jansson.

Grupper

Hemsidegruppen
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. Den nya sidan som lan-
serades förra året har en större integrering mot sociala medier, framförallt Twitter och Facebook. Under 
året har vi jobbat fram förslag på ett nytt forum då det förra inte fungerande och togs bort förra året.

Under året har gruppen bestått av:
Hanna Bodell (sammankallande)
Frida Gustavsson
Lisa Eriksson
Jacob Fredriksson
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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 personer till en tänkt lokalavdelningskontaktsgrupp. 

Interna valberedningen har under det gångna året haft möten via social medier så som Facebook vid 
behov. IV har haft problem med att hitta folk som har varit villiga att ställa upp som ideellt engagerade 
på våra arrangemang.

Interna valberedningen har under året bestått av:
Hedvig Siljedahl (sammankallande)
Frida Gustavsson
Pernilla Sjögren

Jämställdhets- och jämlikhetsgruppen
Under året har en jämställdhets- och jämlikhetsgrupp startats upp. Jämställdhets- och jämlikhetsgrup-
pen ska verka för en jämställd och jämlik verksamhet. Fokus har legat på att granska arrangemang och 
dokument, så som policydokument och lägerhjälpredan. De ska också verka för att gå emot normer 
och förtryck. Arbetet har inte riktigt kommit igång ännu eftersom gruppen är fortfarande till stor del 
befinner sig i uppbyggnadsfasen. 

Jämställdhets- och jämlikhetsgruppen har under 2014 bestått av:
Lisa Eriksson
Frida Gustavsson
Håkan Runnsjö
Hanna Jansson

Lokalavdelningskontakter
I år har varje styrelsemedlem blivit tilldelad ett antal lokalavdelningar var. Syftet har varit att varje med-
lem 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. Styrelsen har under det gångna året diskuterat hur kontakten med lokalavdelningarna 
ska fortsätta och förbättras. Ett förslag som diskuterats är en lokalavdelningskontaktsgrupp bestående 
av medlemmar ur Distriktsstyrelsen samt andra medlemmar och anställda i stiftet. Denna grupp skulle 
då ha huvudansvaret att ha kontakt med distriktets lokalavdelningar. Det har dock varit svårt att hitta 
personer villiga att sitta med i denna grupp.

Uppdelningen av årets lokalavdelningar har sett ut så här:

Torsten Thorvaldsson: Torslunda
Frida Gustavsson: S:t Johannes förs och Ljungby
Erik Samuelsson: Vetlanda, Skärstad-Ölmstad och Åseda-Nottebäck
Josef Fjellander (t.o.m augusti): Nybro, Vrigstad

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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Rebecka Lind: Byarum, Huskvarna-Hakarp och Voxtorp & Gällaryd
Freja Renhorn: Två systrars förs. och Söderåkra
Hedvig Siljedahl: Värnamo, Skillingaryd, Östra Torsås och Nybro (från HT-14)
Håkan Runnsjö: Oskarshamn och S:ta Birgitta församling
Hanna Bodell: Jönköping (SKUJ) och Lindsdal
Amanda Björksell: Nöbbele och Pro Vero - Växjö Maria förs.
Lisa Eriksson: Hovslätt och Långaryds förs
Hedvig Palmgren: Gnosjö och Villstad
Sebastian Lind: Månsarp, Norrahammar o Sanseryd och Vrigstad (från HT 14)

Revisorer
Räkenskapsrevisorer har varit Växjö stifts räkenskapsrevisorer. Sakrevisorerna har under året varit 
Magnus Svensson och Ina Engstrand.

Samarbeten, föreningar m.m.

Hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på landsbygden
Bakgrunden till projektet är att vi och många andra ungdomsorganisationer minskar på landsbygden, 
detta ser vi då behöver undersökas och att det leder till ett resultat som kan användas för att vända 
denna trenden. Under året har arbetet med projekttjänst ansökningen fortsatt och arbetet blev klart och 
inskickat till den dåvarande Ungdomsstyrelsen som beslutade att ge oss ett bidrag för att täcka kostna-
derna för denna tjänst. Under sommaren gjordes rekryteringsarbetet i samarbete med stiftet. Den som 
fick tjänsten var Johanna Eklöf och hon har sedan 1 oktober med att undersöka ungdomsorganisationer 
i Kalmar län. Det skapades också en kontaktgrupp i distriktsstyrelsen som består av Torsten Thorvalds-
son, Rebecka Lind och Hedvig Palmgren vars uppgift är att vara en länk mellan Johanna och distrikts-
styrelsen. Detta arbete har gått väldigt bra och hon har visa och berättat för distriktsstyrelsen under 
hösten hur arbetet har fortsatt.

Tallnäs ekonomiska förening
Tallnäs ekonomiska förening driver Stiftsgården Tallnäs som är en del i vår verksamhet i Växjö stift. Un-
der 2014 har vi inte haft någon representant i styrelsen för Tallnäs ekonomiska förening eftersom vi inte 
hittat någon som vill ta på sig det uppdraget. I november tog styrelsen beslut om att utöka vårt ägande 
i den ekonomiska föreningen genom att köpa ytterligare 10 andelar. Med våra andelar i Stiftsgården 
Tallnäs vill vi verka för att gården bibehåller sin ungdomsprofil och sin familjära känsla.

Förening för alla
Under 2014 har vi deltagit i ett samarbetsprojekt för ungdomsorganisationer i Kalmar län lett av Regi-
onförbundet och Fryshuset. Projektet kallas förening för alla och har under året haft fyra möten varav en 
studieresa till fryshuset i Stockholm där vi fick se och lära oss av den verksamhet de bedriver. Förening 
för alla fortsätter även under 2015.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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Läger och Kurser

Lägerplaneringskurs
Den 24-26 januari var det lägerplaneringskurs på S:t Sigfrids folkhögskola. 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 kom-
mittéer, distriktsstyrelsen, konsulent och andra  inbjudna. Under lägerplaneringskursen samlades drygt 
15 personer och den var ytterst uppskattad.

Grundkurs för Unga Ledare
Den 31 januari - 2 februari anordnade vi för femte gången en grundkurs för Unga Ledare och det var ca 
10 deltagare. Grundkursen genomfördes i Kyrkans hus på S:t Sigfrids folkhögskola. Den kända platsen, 
deltagarna samt de erfarenheter vi har från tidigare kurser gjorde att också den här kursen blev lyckad.

Just in Case
För första gången arrangerade vi den 8-9 februari en kurs i krishantering inom vårt kurssystem för unga 
ledare. Kursen hade 7 deltagare från distriktsstyrelsen och lägerkommittéer. Deltagarna uppskattade 
kursen och dess innehåll. Under två dagar fick vi prova på brandövningar, lära oss första hjälpen och 
hjärt- och lungräddning och få kunskap kring hur man som ledare kan och bör agera i olika krissituatio-
ner. Till nästa år hoppas vi att få ett intresse från lokalavdelningar att skicka ledare till denna kurs.

Mitterminsmöte våren 2014
Under 14-16 mars 2014 hölls ett mitterminsmöte i Oskarshamn. Det var ett uppskattat läger med ca 40 
deltagare. Under helgen firade vi gudstjänst, lekte, lyssnade på intressanta föreläsningar och genomförde 
en poängjakt.

Styrelseutbildning
Den 11-13 april anordnade vi styrelseutbildning för lokalavdelningsstyrelser och distriktsstyrelsen i 
enlighet med ett årsmötesbeslut från 2013. Kursledare för utbildningen var Sensus och det deltog re-
presentanter från styrelserna i Torslunda, Värnamo samt distriktsstyrelsen. Deltagarna var mycket nöjda 
med innehållet i kursen.

Ung Pilgrim
Ung Pilgrim, UP, är ett sätt för konfirmander att stanna kvar i kyrkan och vara aktiv i församlingen även 
efter konfirmationen. Men samtidigt är det ett sätt att träffa ungdomar från andra delar av stiftet och 
tillsammans söka Gud. Grupperna sträcker sig över två år, vilket innebär att man börjar i nian och slutar 
i slutet av ettan. Under åren har pilgrimerna olika uppgifter som bestäms i varje församling. Exempel på 
uppgifter är att vara konfirmandledare, barngruppsledare, musikansvarig eller hjälpa till under guds-
tjänster. Pilgrimerna får även en handledare som följer dem. Utöver det är det en gång per termin läger 
på St Sigfrids folkhögskola där man får utbildning i de uppgifter man har i församlingen, men då hinns 
det även med roliga kvällsaktiviteter, lekar, spel och härligt umgänge. Efter två år med uppgifter avslutas 
gruppen med en pilgrimsresa i Europa, som får fungera som en morot för Pilgrimerna. På grund av få 
deltagare startades dock ingen ny grupp 2014 och den befintliga tvingades avslutas i förtid.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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Lägerplaneringskurs
Den 5-7 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. Då de kommittéer som var på plats redan hade varit på Lägerpla-
neringskursen i Januari så låg fokus mer på att ge dom tid för planering och även en lite mer inriktad 
undervisning på vad kommittéerna behövde. Dessutom möjligheten att få input från både kommittéer, 
distriktsstyrelsen, konsulent och andra  inbjudna. Under lägerplaneringskursen den 5-7 september sam-
lades x stycken och den var ytterst uppskattad.

Minior- och Juniorläger
Årets Minior- och Juniorläger hölls den 17-19 oktober på Tallnäs och samlade 135 barn och ledare. 
Temat var Superhjältar i bibeln och under helgen fick barnen lära känna många av de hjältar som finns 
där, men också gå spökrunda, ha tävlingar och lekar, gå på disko, pyssla, dramatisera, baka, ha andakter 
och träffa en massa nya vänner. Lägret var mycket lyckat och roligt, men också lärorikt.

Mitterminsmöte
Den 24-26 oktober samlades 36 ungdomar i Värnamo församlingshem för att både ha kul men också 
för att lära sig mer om gud. Lägrets fokus var Trons kraft och det var där de flesta av föreläsningarna och 
aktiviteter utgick från. Det som var mest uppskattat var lovsångsgudstjänsten och föreläsningshörnorna.

Fördjupningskurs för unga konfirmandledare
Den 21-23 november hölls fördjupningskurs för unga konfirmandledare på S:t Sigfrids folkhögskola. 10 
ungdomar från två olika grupper deltog på kursen som blev mycket lyckad. Kursledare var Petra 
Rydgren, Gunnar Thiel och Torsten Thorvaldsson.

Vintermötet 14/15 - Ett hus vid skogens slut
Den 28 december - 1 januari samlades ca 65 ungdomar till ett sagolikt vintermöte på stiftsgården 
Tallnäs. Under lägret fick vi bland annat besök av Biskop Jan-Olof som höll en föreläsning. Vi fick även 
göra vår egen vintermötessaga. På nyårsafton ordnades som vanligt en fin middag och det nya året fira-
des in med midnattsmässa, klockringning och fyrverkeri. Under lägret presenterades 2015 års kollekt-
projekt som är den gode hederns skola i Betlehem.

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 ung-
domar som träffas regelbundet och är grunden till mångas engagemang på distriktsnivå.
Mitt andra 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 2014, Med önskan om Guds rika frid och välsignelse,
ordf. Torsten Thorvaldsson, Växjö, 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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PROPOSITIONER

Proposition 2015:1
Tid och plats för årsmöte 2016

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att hålla årsmötet 2016 18-20 mars.
att ge Distriktsstyrelsen i uppdrag att hitta plats för årsmötet 2016.

Proposition 2015:2
Verksamhetsplan för 2015 samt preliminär verksamhetsplan för 2016

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att anta distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 samt preliminär verksamhetsplan 
för 2016.

Proposition 2015:3
Budget för 2015

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att anta distriktsstyrelsens förslag till budget för 2015

Proposition 2015:4
Preliminär budget för 2016

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att anta distriktsstyrelsens förslag till preliminär budget för 2016

Proposition 2015:5
Kostpolicy

Vad vi äter spelar påverkar vår jord. Distriktsstyrelsen har därför tagit fram en kostpolicy för Svenska 
Kyrkans Unga i Växjö stift för att vi ska kunna göra medvetna och hållbara val när vi köper eller bestäl-
ler mat till våra arrangemang.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att anta den föreslagna kostpolicyn.
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Proposition 2015:6
Kost i arrangemangsanmälan

Svenska Kyrkans Unga jobbar för att främja ekologisk, närproducerad och Fairtrademärkt matproduk-
tion, men även för att verka normbrytande och värna om miljön. Idag har vi en stark köttnorm som 
förutsätter att alla äter kött, och de som inte gör det tillhör en avvikande minoritet. För att utmana nor-
men och samtidigt uppbringa miljöfrågan till ytan föreslår Distriktsstyrelsen att i anmälan till arrange-
mang likställa kött med vegetariskt alternativ för att utmana normen som sätter kött som det självklara 
alternativet.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att i anmälan till arrangemang likställa vegetarisk och animalisk kost. 
att ändringen införs så snart anmälningssystemet klarar av detta.

PROPOSITIONER
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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 för-
samlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vision
Vi vill genom lokalt engagemang, olika aktiviteter, gemenskap och tro ge barn och ungdomar en själv-
klar 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.

Delmål 2015
• Närvara som utställare vid minst 2 stiftsarrangemang
• Informera om Svenska Kyrkans Unga vid en PKV-helg
• Besöka minst 5 församlingar utan lokalavdelning för att informera om Svenska Kyrkans Unga.
• Få minst 2 nya lokalavdelningar.
• Öka med minst 50 medlemmar jämfört med 2014.

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.
Kring flera arrangemang, exempelvis Friluftslägret och Nattkampen, har vi ett samarbete med flera 
andra distrikt inom Svenska Kyrkans Unga, detta för att kunna erbjuda attraktiva arrangemang för alla 
våra medlemmar.
För att utveckla arbetet i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift samverkar vi med Svenska Kyrkan i Växjö 
stift då vi erbjuder olika utbildningsmöjligheter 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 Distrikts-
styrelse 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 
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sakkunnig, en författare samt ytterligare ett par människor med ett brinnande intresse i ämnet. Grup-
pen 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 ta-
langer, ett klart uppdrag gör arbetet enkelt och genom att anpassa gruppen efter behov och omständig-
heter 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.

Distriktsstyrelsens fokusområden 2015
• Verksamhetsutveckling - Distriktsstyrelsen vill under 2015 fortsätta att arbeta med
utveckling av Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts arrangemang för att de ska vara anpassade efter de 
behov och den efterfrågan som finns idag. Detta gäller både läger- och kursverksamhet och kommer att 
påverka framtida verksamhetsplaner.
• Samarbeten - För att på ett bra sätt kunna tillgodose de behov våra medlemmar har krävs allt oftare 
samarbeten med andra delar av Svenska Kyrkans unga i även med andra organisationer. Distriktsstyrel-
sen vill under året arbeta med att stärka de samarbeten som redan finns samt undersöka möjligheten för 
nya samarbeten.
• Lokalavdelningskontakt - Distriktsstyrelsen vill arbete med att utveckla kontakten med nuvarande 
och blivande lokalavdelningar. Som ett led i detta undersöker vi möjligheten att tillsammans med Växjö 
stift tillsätta en lokalavdelningsinspiratör på en projektanställning under minst 1 år.

VERKSAMHETSPLAN
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Lokalavdelning Lokalavdelning Lokalavdelning

DÅM Valberedningen

Distriktsstyrelsen Interna valberedningenArbetsutskottet

Hemsidegruppen

Marknadsföringsgruppen

+14-utskottet

-14-utskottet

Läger, kurser och 
annan verksamhet

VERKSAMHETSPLAN

Projektgrupper
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VERKSAMHETSPLAN

För 2015 har följande verksamhet planerats

Datum   Arrangemang    Plats   Målgrupp
23-25 januari  Lägerplaneringskurs   Tallnäs   Höstens kommittéer
30 jan - 1 feb  Grundkurs    Växjö   15-30
27 feb - 1 mars  Just in Case    Växjö   15-30
27-29 mars  Distriktsårsmöte   Tallnäs   Valda ombud
24-26 april  Mitterminsmöte   Nybro   15-30
29 jun - 4 jul  Friluftsläger    Ösjönäs  Alla åldrar
4-5 augusti  Förträff Stora Årsmötet   Växjö   Valda ombud
5-9 augusti  Stora Årsmötet    Borås   Valda ombud 
18-20 september Lägerplaneringskurs   Växjö   Vårens kommittéer
2-4 oktober  Nattkamp     Göteborg  13-30
16-18 oktober  Mitterminsmöte   Växjö   15-30
23-25 oktober  Minior- och Juniorläger  Tallnäs   7-12
23-25 oktober  Minior- och Juniorläger  Kalmartrakten  7-12
november  UngaVuxna15    Sverige   20-30
20-22 november Unga ledare: Befriande bibelläsning Växjö   15-30
28 dec-1 jan  Vintermöte    Tallnäs   15-30

För 2016 har följande verksamhet planerats

Datum   Arrangemang    Plats   Målgrupp
22-24 januari  Lägerplaneringskurs   Tallnäs   Höstens kommittéer
27-28 februari  Just in Case    Växjö   15-30
18-20 mars  Distriktsårsmöte      Valda ombud
22-24 april  Tillsammans    Tallnäs   17-30
juni   Lilla Årsmötet       Valda ombud
16-18 september Lägerplaneringskurs   Växjö   Vårens kommittéer
1-2 oktober  Nattkamp     Växjö stift  13-30
14-16 oktober  På väg        13-20
21-23 oktober  Minior- och Juniorläger  Tallnäs   7-12
21-23 oktober  Minior- och Juniorläger  Kalmartrakten  7-12
november  UngaVuxna16    Sverige   20-30
28 dec-1 jan  Vintermöte       15-30

Styrelsen har vid behov rätt att ändra i verksamhetsplanen.
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BUDGET 2015
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BUDGET 2015
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BUDGET 2015



24

PRELIMINÄR BUDGET 2016
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BILAGA – PROPOSITION 2015:5

Kostpolicy

Denna policy är antagen av distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 
2015

I dagens samhälle utnyttjas jordens resurser till det yttersta, ofta mer än vad som är 
hållbart. Samtidigt slänger vi mer mat än någonsin. Genom denna kostpolicy vill vi 
i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift göra vad vi kan för att i vår verksamhet för att 
ta vårt ansvar för jorden. Ett ansvar som Gud har gett till alla människor i 1 mose-
bok.
Därför vill vi bidra till en hållbar utveckling genom att på våra aktiviteter:

• Sträva efter att i största möjliga mån handla närproducerat, ekologiskt,
Fairtrade eller på andra sätt miljömärkta/hållbarhetsmärkta produkter. Vid avvägning mellan olika 
märkningar, använd ditt av Gud givna sunda förnuft. Kött och mejeriprodukter ska alltid vara produce-
rade i Sverige. Vid val av anläggningar för arrangemang som anläggningar med ett KRAV-certifierat kök 
användas i första hand

• Att uppmuntra våra medlemmar att välja en miljömässigt hållbar kost. I ett steg mot detta bör minst 
en måltid på våra arrangemang vara vegetarisk.

• Vi vill i största möjliga mån minska svinnet från våra arrangemang. Därför ska vi tänka efter vilka 
mängder av olika saker som köps in. Överblivna varor ska om möjligt sparas till nästa arrangemang, är 
inte detta möjligt ska de i möjligaste mån delas ut till deltagare. Att slänga är alltid sista alternativet. Vi 
ska också i möjligaste mån källsortera allt vårt avfall.

VÄXJÖ 
STIFT 
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PYSSEL

Hitta de gömda orden!
I rutan nedan finns 27 gömda ord med kristen anknytning.
Kan du hitta dem allihop?
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PYSSEL


