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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 tre fjärdedelar (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 Distriktsstyrelsen
14. Proposition 2016:1 - Tid och plats för Distriktsårsmötet 2017
15. Proposition 2016:2 - Verksamhetsplan för 2016 och 2017
16. Proposition 2016:3 - Budget för 2016
17. Proposition 2016:4 - Preliminär budget 2017
18. Proposition 2016:5 - Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts identitet
19. Proposition 2016:6 - Stadgeändring
20. Val av ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år
21. Val av 6 ordinarie ledamöter till Distriktsstyrelsen för 2 år*
22. Fyllnadsval av 2 ordinarie ledamöter till Distriktsstyrelsen för 1 år*
23. Val av två vice ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år 24. Val av styrelse för Lä-
ger- och friluftsfonden
24. Val av räkenskapsrevisorer och ersättare för 2016
25. Val av sakrevisorer och två ersättare för 2016*
26. Val av ombud till Riksårsmötet
26.1  Val av antal personer i valberedningen
26.2  Val av valberedning
27. Övriga frågor

* Ifall proposition 2016:6 röstas igenom med kvalificerad majoritet samt anses omedelbart justerad kommer det istället väljas 
5 ordinarie ledamöter på 2 år och 1 ordinarie ledamot på 1 år till Distriktsstyrelsen samt enbart en ersättare för sakrevisorerna.
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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. Presidiet får begränsa talartiden, besluta om ajourne-
ring (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

Inledning
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 2016 till ett minst lika bra år som 
2015. 

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 2015 har följande verksamhet genomförts
Datum   Arrangemang     Plats         Målgrupp
23-25 januari   Lägerplaneringskurs    Tallnäs         Höstens kommittéer
30 jan - 1 feb   Grundkurs     Växjö         15-30
27 feb - mars   Just in Case     Växjö         15-30
27-29 mars   Distriktsårsmöte    Tallnäs        Valda ombud
29 jun - 4 jul   Friluftsläger         Ösjönäs        Alla åldrar
5-9 augusti  Stora Årsmötet    Borås           Valda ombud
18-20 september  Lägerplaneringskurs    Växjö         Vårens kommittéer
2-4 oktober   Nattkamp     Göteborg       13-30
23-25 oktober   Minior- och Juniorläger   Tallnäs         7-12
6-8 november   UngVuxen’15      Växjö           20-30
20-22 november  Unga ledare: Befriande bibelläsning  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.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Demokrati och ledning

Distriktsstyrelsen 
Under året har följande personer suttit i distriktsstyrelsen: 

Ordförande 
Torsten Thorvaldsson, Torslunda, Lund 

Vice Ordförande 
14+ Hanna Bodell, Lindsdal, Jönköping/Läckeby
14- Amanda Björksell, Pro Vero - Växjö Maria, Växjö

Ledamöter 
Molly Fagergren, Torslunda, Öland
Sofia Engnell, Pro Vero - Växjö Maria, Alvesta
Lisa Eriksson, Långaryd, Jönköping
Rebecka Lind, Värnamo, Jönköping
Sebastian Lind, Värnamo, Värnamo
Robert Kassling, Oskarshamn, Oskarshamn
Hedvig Palmgren, Värnamo, Anderstorp/Huskvarna 
Håkan Runnsjö, Oskarshamn, Oskarshamn
Freja Renhorn, Två Systrars, Kalmar
Pernilla Sjögren, Två systrars, Kalmar/Öland

Distriktstyrelsen har haft 9 protokollförda möten under året

Under mötet i maj i våras var vi på besök hos Evangelische Jugend Pommern (EJP), ungdomsorgani-
sationen från vårt vänstift i Pommen. Under mötet lärde vi känna varandra, bytte erfarenheter samt 
lärde oss mer om varandras organisationer. Under 2016 kommer styrelsen för EJP att besöka Sverige för 
fortsatt arbete.

Under mötet i november så hade vi en gemensam distriktsstyrelsehelg med distriktsstyrelsen 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 
Hanna Bodell
Amanda Björksell
Rebecka Lind
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Distriktsårsmöte
Distriktsårsmötet (DÅM) 2015 hölls den 27-29 mars på Stiftsgården Tallnäs. Deltog gjorde ett 40-tal 
ungdomar från hela stiftet varav 14 var ombud. Fredagen inleddes med mässa och årsmötesskola där 
alla som ville fick en genomgång av hur ett årsmöte går till. På lördagen inleddes årsmötet och förhand-
lingarna rullade på väldigt smidigt. Distriktsstyrelsen underhöll alla deltagare med spex för att samla 
in pengar till årets kollektprojekt och efter mötestiden hade planeringsgruppen planerat massor med 
mysiga aktiviteter. Det togs många och viktiga beslut samtidigt som det delades erfarenheter och bildad-
es nya vänskapsrelationer.

Stora årsmötet
Den 5-9 augusti hölls Svenska Kyrkans Ungas stora årsmöte i Borås. Totalt 5 personer varav 3 ombud 
deltog från Växjö distrikt. Under stora årsmötet 2015 beslutades bland annat att det från 2016 
kommer att hållas årliga riksårsmöten med representation från distrikten.

De Ungas Kyrkomöte
De ungas kyrkomöte hölls i samband med Stora Årsmötet i Borås den 5 augusti. Deltagare fanns på 
plats från många olika distrikt i Svenska Kyrkans Unga. Det fanns även representanter från kyrkomötets 
nomineringsgrupper på plats för att svara på frågor och förklara oklarheter. Under dagen diskuterades 
motioner som kommit in till kyrkomötet, och som Förbundsstyrelsen valt ut för diskussion. De hand-
lade bland annat om biskoparna, sociala medier och representation på kyrkomötet. Det skrevs även 
motionssvar på dessa motioner. Från Växjö distrikt deltog Lisa Eriksson och Torsten Thorvaldsson.

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 Fri-
luftsfonden förvaltas av Distriktsstyrelsen. Under 2015 inkom inga ansökningar till Läger- och Frilufts-
fonden och inga pengar har heller betalats ut.

Grupper

Hemsidegruppen
Hemsidesgruppen är en grupp som har lite extra ansvar för hemsidan. Framförallt har gruppen ansvar 
för att utveckla hemsidan.

Detta år har hemsidegruppen arbetat med att uppdatera innehållet på hemsidan. Dock har inga större 
ändringar utförts.

I år har gruppen bestått av: 
Sebastian Lind
Lisa Eriksson
Pernilla Sjögren (sammankallande) 
Frida Gustavsson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Interna valberedningen
Interna valberedningen var en grupp som väljs av och jobbar under distriktstyrelsen. Deras
uppgift är att hitta personer som är lämpliga och villiga att till exempel planera ett läger eller
sitta med i någon projektgrupp. Distriktstyrelsen valde att efter årsmötet inte ha någon intern
valberedning utan att istället fördela gruppens arbete inom distriktsstyrelsen. Detta berodde till
största delen på att det var mycket svårt att rekrytera medlemmar till gruppen.

Jämställdhets- och jämlikhetsgruppen
Jämställdhet och jämlikhet är ett ständigt återkommande och viktigt ämne att jobba med och som ska 
genomsyra hela verksamheten. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och inkluderade i de läger och 
kurser vi har. Därför arbetar Jämställdhets- och jämlikhetsgruppen med att utvärdera och granska verk-
samhet, policys och andra dokument.

Marknadsföringsgruppen
Marknadsföringsgruppen arbetar med att få Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift att synas i olika sam-
manhang, både internt inom Svenska kyrkan och externt i till exempel media och på allmänna platser. 
Marknadsföringsgruppen har bland annat ansvar för halvårsaffischen som skickas ut till alla församlingar 
i stiftet två gånger om året. Under året som gått har gruppen efter beslut i distriktsstyrelsen köpt in en 
sorkdräkt som ska vara Växjö distrikts maskot Sigge Sork.

I år har marknadsföringsgruppen bestått av:
Hanna Bodell (sammankallande) 
Molly Fagergren

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. För detta har vi startat upp ett projekt för en lokalavdelningsinspiratör som 
går att läsa mer om lite längre fram.

Uppdelningen av årets lokalavdelningar har sett ut så här:
Molly Fagergren: Torslunda, Villstad
Sofia Engnell: Östra Torsås och Nöbbele
Pernilla Sjögren: Vetlanda, St Johannes församling och Vetlanda
Robert Kassling: Ljungby och Vrigstad
Rebecka Lind: Byarum, Huskvarna-Hakarp och SKUJ
Freja Renhorn: Två systrars förs. och Voxtorp & Gällaryd
Håkan Runnsjö: Bankeryd och S:ta Birgitta församling
Hanna Bodell: Lindsdal, Åseda-Nottebäck och Oskarshamn
Amanda Björksell: Nybro, Gnosjö och Pro Vero - Växjö Maria förs.
Lisa Eriksson: Hovslätt, Långaryds förs och Skärstad - Ölmstad
Hedvig Palmgren: Gnosjö och Åseda - Nottebäck
Sebastian Lind: Månsarp, Norrahammar o Sanseryd och Vrigstad (från HT 14)
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Revisorer
Räkenskapsrevisorer har varit Växjö stifts räkenskapsrevisorer. Sakrevisorerna har under året varit 
Magnus Svensson och Evelina Kurki.

Samarbeten, föreningar m.m.

Hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på landsbygden
Under 2015 fortsatte vårt projekt för att utreda hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på lands-
bygden. Johanna Eklöf jobbade fram till den 30 september som projektledare för projektet. Projektet 
har finansierats av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Johanna färdigställde 
innan hon slutade en rapport om vad projektet kommit fram till. Denna rapport finns att hämta på vår 
hemsida svenskakyrkansunga.com

Tallnäs ekonomiska förening
Tallnäs ekonomiska förening driver Stiftsgården Tallnäs som är en del i vår verksamhet i Växjö stift. På 
Tallnäs vårstämma representerade Torsten Thorvaldsson och Erik Samuelsson Svenska Kyrkan Unga i 
Växjö stift. Erik Samuelsson valdes in som vår representant i styrelsen för Tallnäs ekonomiska förening. 
Vi är den organisation som äger flest andelar och Rebecka Lind och Lisa Eriksson tog emot ett nytt an-
delsbevis på Tallnäs höststämma som hölls i oktober. Med våra andelar i Stiftsgården Tallnäs vill vi verka 
för att gården bibehåller sin ungdomsprofil och sin familjära känsla.

Förening för alla
I två år har Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift varit delaktig projektet i förening för alla som drivs av 
regionförbundet i Kalmar län och är ett samarbete mellan många olika ideella organisationer. Vi har fått 
chansen att utbyta tankar och idéer samt fått åka på studieresor och föreläsningar för att kunna hitta 
inspiration till våra organisationer. Under den här perioden har vi haft träffar med jämna mellanrum. 
Sista mötet hölls i Kalmar 23 november där vi deltog 3 personer från distriktsstyrelsen och fick ta del 
av en föreläsning inom hur vi jobbar lösningsfokuserat. Det var en intressant kväll som avslutades med 
middag till alla som deltog. Förening för alla hoppas kunna fortsätta ett samarbete med de organisatio-
ner som deltagit och att satsningen har byggt broar.

Lokalavdelningsinspiratör
I augusti beslutade distriktsstyrelsen att ansöka om pengar hos stiftsstyrelsen för att kunna initiera ett 
projekt för att öka stödet till lokalavdelningarna i distriktet samt stöd till de församlingar som vill starta 
upp nya lokalavdelningar.

Ansökan beviljades för 18 månader och därför båskick under slutet av året en rekrytering av en lokalav-
delningsinspiratör på 75 %. Tyvärr blev det inga sökande till tjänsten och den kommer därför utlysas 
igen i början av 2016 efter en grundlig genomgång av tjänstens innehåll och annonsens utformning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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Baltic Intercultural Ecumenical Network
Under 2015 har Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift blivit en del av Baltic Intercultural Ecumenical 
Network – ett nätverk som inkluderar alla 10 länder kring Östersjön (Ryssland och Kaliningrad räknas 
här som två länder) och flera olika kyrkor. De evangeliska kyrkorna från alla länder medverkar och utö-
ver dettaexempelvis den ryska ortodoxa kyrkan och de katolska kyrkorna i Litauen och Polen.

Varje år anordnas ett sommarmöte där unga människor från de medverkande länderna och kyrkorna få 
mötas för att skapa religions- och kulturförståelse, dialog och fred. Utöver sommarmötena finns mindre 
möten under hösten och våren som främst används för att planera sommarmötena samt utveckla nät-
verket. Vi deltog på vårmötet 6 – 8 februari 2015 i Hamburg, Tyskland samt på ett antal Skypemöten. 
Vårmötet 2016 kommer hållas i Växjö 12 – 14 februari. Sommarmötet 2016 kommer att hållas den 
1 – 5 augusti i S:t Petersburg.

Ledarskapare
Ledarskapare är en utbildning som riktar sig till medarbetare i barn- och ungdomsverksamheten. Målet 
är en förändrad förståelse av ungdomsverksamheten och den egna rollen. I ungdomsverksamheten ska 
det finnas utrymme för ungdomar att aktivt gestalta och berika verksamheten och därmed kyrkan. 
Medarbetarna ska gå från en roll som görare till en roll som möjliggörare. Stora delar av utbildningen 
ägnas åt att öva handledning av unga och åt att utveckla nya organisatoriska koncepten. Utbildningen 
omfattar en studieresa till Hamburg samt tre kurstillfällen på Sigtuna folkhögskola. Parallellt arbetar 
deltagarna med ett projekt i församlingen som ska tillämpa de metoder och koncept som jobbas med 
under utbildningen.

Utbildningen har varit ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, Växjö stift, Svenska 
Kyrkans Unga i Stockholms stift, Stockholms stift, Svenska Kyrkans Unga samt Sigtuna folkhögskola. 
Inför 2016 har det blivit förändringar då Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift har valt att lämna 
samarbetet medan Härnösands stift har valt att ingå.

Under hösten 2014 och våren 2015 har det genomförts en första kursomgång och deltagarna var väldigt 
nöjda. ”Bland det bästa jag någonsin har gjort” var kommenterat av flera i utvärderingen. Kursomgång 
2, hösten 15 – våren 16, blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. En ny omgång är planerad 
med början i februari 2017.

Frivilligakademin
Frivilligakademin är en paraplyorganisation där olika organisationer har samlats för att tillsammans lyfta 
idealiteten i Svenska Kyrkan och bidrar med en tydlig utbildningssatsning riktat mot ideella med-
arbetare. Idag ingår Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, Växjö stift, S:t Sigfrids folkhögskola, Sensus och 
Ideellt forum i frivilligakademin. Det har också påbörjats ett samarbete med Lunds stift och Jämshögs 
folkhögskola som ska starta en egen frivilligakademi.

Delvis tas det fram kurser särskilt för frivilligakademin, delvis erbjuder de delaktiga organisationerna 
egna kurser under frivilligakademin. Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift har erbjudit Grundkurs för 
unga ledare, Just in Case och Befriande bibelläsning för unga ledare som en del av frivilligakademins
verksamhet. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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Frivilligakademin ledas av en styrgrupp där Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts konsulent i vanligt fall 
företräder Svenska Kyrkans Ungas intressen.

Internationella rådet
Internationella rådet är Svenska kyrkan i Växjö stifts beslutande råd för frågor som rör det internatio-
nella engagemanget i församlingarna. Arbetet består bland annat av att förbereda jul- och fastekam-
panjerna, Manifestationsdagen, utbytet “Ung i den världsvida kyrkan” och att på andra sätt stötta de 
Internationella grupperna i församlingarna och deras arbete med att samla in pengar. Nytt för i år är 
att Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift har representerats i Internationella Rådet, vilket har medfört att 
ungdomsfrågor har blivit en viktigare del av arbetet. Internationella rådet träffas fyra gånger per termin.

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts representant i Internationella rådet har under året varit Distriktssty-
relsens internationella kontaktperson Amanda Björksell.

Läger och Kurser

Lägerplaneringskurs vår
Den 23-25 januari hölls lägerplaneringskurs på Stiftsgården Tallnäs. Lägerplaneringskursen är en utbild-
ning för de som planerar läger och kurser för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Kursen är uppskattad 
och ger mycket tid för planering. Fokus ligger även på information och utbildning om hur ett läger 
kan läggas upp, och hur man ska förhålla sig till policydokument, hur man gör en budget och mycket 
annat. En fördel för kommittéerna är att dessa kurser samlar mycket kompetens på samma ställe och de 
som planerar har då möjlighet att få input från både andra kommittéer, distriktsstyrelsen, konsulent och 
andra inbjudna. Kursen hade drygt 15 deltagare.

Grundkurs för Unga Ledare
Den 30 januari - 1 februari hölls den sista grundkursen för unga ledare i det gamla kurssystemet p åS:t 
Sigfrids folkhögskola. Det var ett 20-tal deltagare från alla möjliga håll – från Månsarp till Norra Öland 
och från Oskarshamn till Bolmsö.

Gruppen som helhet blev redan på fredag kväll väldigt sammansluten och det var en god, glad och tillå-
tande stämning under hela helgen som bidrog till att kursen blev väldigt lyckad.

Ur innehållet: lära känna, ljusspår, andaktmetodik, lekmetodik, min roll/jag som ledare, lag och regler, 
engagemang/gåvor, nyckelordsdrama, att ta hand om sig. Utöver detta var deltagarna i smågrupper an-
svarig för att genomföra en andakt och ett pass med lek. För första gången använde vi oss av smurfarna 
under passet kring lag och regler och för första gången tyckte deltagarna att passet var roligt och spän-
nande.

Just in Case
Kursen Just in Case hölls den 28 februari till den 1 mars på S:t Sigfrids folkhögskola. Kursen utbildar 
unga ledare inom krishantering och vi hade 28 deltagare. Kursen var mycket uppskattad och innehållet 
var mycket berikande. Det provades på olika brandövningar, det lärdes ut första hjälpen och hjärt och 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015



14

lungräddning. Mediehantering och krishantering lärdes också ut och det är även det utomordentligt 
viktigt och bra att veta. Sammanfattningsvis så lärdes det ut allt från Första hjälpen till Mediehantering, 
allt som du kan hoppas att du aldrig behöver ta användning av.

Lägerplaneringskurs höst
18-20 september hölls höstens Lägerplaneringskurs på S:t Sigfrids folkhögskola. Under
helgen deltog Vintermöteskommittén och delar av Distriktsstyrelsen, totalt cirka 10 personer. Helgen 
gav framförallt tid till Vintermöterskommitténs planering och distriktsstyrelsen fick tid till samtal och 
arbete med bland annat att uppdatera hemsida.

Minior- och juniorläger
Årets läger Minior- och juniorläger hölls den 23-25 oktober på Stiftsgården Tallnäs och 106 personer 
var anmälda dit. Utöver barn och församlingspedagoger fanns många funktionärer och unga ledare på 
plats och tillsammans hade man spännande och kul helg. Temat på lägret var “Hela Världen” vilken 
speglades i aktiviteterna. Till exempel sjöng man sånger från olika världsdelar, provade mat från olika 
länder, gick tipspromenad, pysslade och lekte. Självklart var Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts maskot 
Sigge Sork också på plats och lekte med barnen.

Unga ledare: Grundkurs i Befriande bibelläsning
Den 20-22 november hölls en kurs i befriande bibelläsning för unga ledare på S:t Sigfrids folkhögskola. 
Ett 20-tal ungdomar deltog. Deltagarna delades in i tre grupper. Alla grupperna fick varsitt bibelställe, 
dessa skulle sedan dramatiseras med en modern vinkel. Sedan fördes det diskussioner kring de olika 
texterna och hur det var idag.

Deltagarna fick också måla bilder på vår längtan. De fick kolla på bilder och välja en bild och sedan 
berätta vad de såg på bilden och vad de trodde att personen längtade efter. 

På fredagen när deltagarna anlände fick de göra tidslinjer. Man fick ett rep och välja olika föremål och 
sedan berätta vad de symboliserade i livet. Kursen var mycket uppskattad av både deltagarna och ledar-
na. Kursledare var Åse Aronsson, Gunnar Thiel och Stine Jalnefur.
 
Vintermötet 15/16 – Lords of the Things
Den 28 december - 1 januari samlades 58 personer på stiftsgården Tallnäs för att tillsammans fira in det 
nya året med vintermötet. Temat för lägret var Lords of the Things och hade många spännande koppling-
ar med Sagan om ringen-trilogin av J.R.R Tolkien. Lägrets bibelord var Matteus 16:26a ”Vad hjälper det 
en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv?” och fick deltagarna att tänka till 
kring sina personliga begär och att man ska försöka se glädjen i det som man redan har. På nyårsafton 
ordnades som vanligt en fin middag och det nya året firades in med midnattsmässa, klockringning och 
fyrverkeri. Under lägret presenterades även 2016 års kollektprojekt som är ”Pakistan - utbildning och 
stöd till unga kristna” där pengarna kommer gå till Institutet ITCF som utbildar unga kristna i teologi, 
mänskliga rättigheter, fred och rättvisa samt förståelse för hur det är att leva i ett muslimskt samhälle.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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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 tredje 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 2015, Med önskan om Guds rika frid och välsignelse, 
ordf. Torsten Thorvaldsson, Växjö, 2015.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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PROPOSITIONER

Proposition 2016:1
Tid och plats för årsmöte 2017

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att ge Distriktsstyrelsen i uppdrag att hitta plats och tid för distriktsårsmötet 2017.

Proposition 2016:2
Verksamhetsplan för 2016 och 2017

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att anta distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017.

Proposition 2016:3
Budget för 2016

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

Proposition 2016:4
Preliminär budget för 2017

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att anta distriktsstyrelsens förslag till preliminär budget för 2017

Proposition 2016:5
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts identitet

Svenska Kyrkans Unga är en kristen organisation med sin grund i den kristna tron, bibeln och Jesus. Tre 
saker som särskiljer oss från andra organisationer och samtidigt saker som för oss samman. Därför bör 
dessa delar vara en självklarhet i vår verksamhet. Att under alla arrangemang, kurser och möten fokusera 
på vår grund i den kristna tro (exempelvis bibelläsning, bibelstudium eller samtal) tar oss tillbaka till 
vår grundtanke, stärker tron och utvecklar medlemmarna. Samtal om bibeln, tro och livet med Jesus 
utvecklar medlemmarnas förmåga att reflektera kring vår syn på varandra och omvärlden samt andra 
grundläggande värderingar. Tanken är att vår kristna identitet ska genomsyra hela Svenska Kyrkans 
Unga i Växjö stifts verksamhet. Fokus ska vara att ha tron i centrum och ge alla medlemmar möjlighet 
att ständigt växa och utvecklas i tro och ansvar.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 
att besluta att Distriktsstyrelsen under 2016 och 2017 aktivt ska arbeta med organisationens identitet 
som kristen barn- och ungdomsorganisation.
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Proposition 2016:6
Stadgeändringar

På Stora årsmötet 2015 i Borås beslutades att Svenska Kyrkans Unga fortsättningsvis ska ha årliga 
Riksårsmöten. Till dessa Riksårsmöten är det distrikten som ska utse ombud. Detta medför att vi måste 
göra en korrigering i §6 i våra stadgar som handlar om vad som ska tas upp på ett distriktsårsmöte. I 
samband med detta gör vi även en del andra korrigeringar som behövs för att uppfylla krav från exem-
pelvis bidragsgivare. Dessutom vill vi se över antalet ledamöter i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift består idag av 13 personer inklusive ordförande 
och 2 vice ordförande. Det har under de senaste åren varit svårt att hitta personer som vill engagera sig 
både i planeringsgrupper och som ledamöter i distriktsstyrelsen. Flera gånger har även distriktsårsmötet 
varit tvungna att nominera personer till vakanta platser, en process som tar mycket mötestid. På grund 
av detta föreslår vi nu att minska distriktsstyrelsens storlek med 2 ledamöter. Detta tror vi kan frigöra 
tid och resurser att satsa mer på utvecklingsarbete och genomförande av arrangemang.

Detta skulle också innebära att vi distriktsstyrelsen har lättare att vara beslutsmässiga och underlätta dis-
kussioner och beslut. Dessutom kommer lokalavdelningsinspiratören att hjälpa distriktstsstyrelsen med 
att bygga upp arbetet för att nå ut till alla lokalavdelningar på ett bra sätt.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta
att i §2 Organisation ändra från “Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som 
beviljats inträde av riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsor-
ganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårsmöte. 
Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid Stora årsmötet.” till “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 distriktsorganisation 
består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, 
där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrel-
sen väljs.”

att i §3 Medlemsskap ändra från “Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och 
som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.” till
“Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fast-
ställd stödmedlemsavgift.”

att i §7 Styrelse ändra från “Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordföran-
de och tolv ledamöter” till “Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande 
och tio ledamöter.”

att i §6 Årsmöte i stadgarna ända från 

PROPOSITIONER
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PROPOSITIONER

”Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Justering av röstlängd.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av sammanträdesordning.
Fastställande av föredragningslista.
Val av presidium för årsmötet.
Val för justering.
Verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Behandling av propositioner.
Behandling av motioner.
Behandling av motioner till riksårsmötet.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år. Fastställande av preliminär verk-
samhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Val av distriktsordförande.
Val av sex ordinarie ledamöter.
Val av två vice distriktsordförande för ett år (Väljs bland de ordinarie distriktsstyrelseledamöterna).
Val av räkenskapsrevisorer och suppleanter.
Val av två sakrevisorer och två suppleanter.
Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas lilla årsmöte (jämna år).
Val av valberedning.” 

till

”Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Justering av röstlängd.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av sammanträdesordning.
Fastställande av föredragningslista.
Val av presidium för årsmötet.
Val för justering.
Verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Behandling av propositioner.
Behandling av motioner.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår.
Val av distriktsordförande.
Val av fem ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen.
Val av två vice distriktsordförande för ett år (Väljs bland de ordinarie distriktsstyrelseledamöterna).
Val av räkenskapsrevisorer och suppleanter.
Val av två sakrevisorer och en suppleant.
Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte.
Val av valberedning.” 
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FÖRSLAG TILL 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 och genom 
detta upptäcka och stärka sin egna tro. 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 2016
• Närvara som utställare vid minst 3 stiftsarrangemang
• Informera om Svenska Kyrkans Unga vid en PKV-helg
• Besöka minst 20 församlingar utan lokalavdelning för att informera om Svenska Kyrkans Unga.
• Få minst 2 nya lokalavdelningar.
• Öka medlemsantalet till 2014 års nivå.

Delmål 2017
• Närvara som utställare vid minst 3 stiftsarrangemang
• Informera om Svenska Kyrkans Unga vid en PKV-helg
• Besöka minst 20 församlingar utan lokalavdelning för att informera om Svenska Kyrkans Unga.
• Få minst 2 nya lokalavdelningar.
• Öka med minst 50 medlemmar jämfört med 2016.

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. Vi arbetar aktivt med att göra våra arrange-
mang tillgängliga även för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Kring flera arrangemang, exempelvis UngVuxen 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.
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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 
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.
• 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 2016 och 2017
• Engagemang - Distriktsstyrelsen har märkt att engagemanget för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 
har minskat bland våra medlemmar. Distriktsstyrelsen vill under året aktivt arbeta för att vända denna 
utveckling.

• Verksamhetsöversyn - Styrelsen kommer under 2016 och 2017 arbeta med att se över den verksam-
het Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift bedriver samt de projekt vi är involverade i för att i framtiden 
kunna prioritera och erbjuda medlemmarna den verksamhet som efterfrågas.

• Lokalavdelningskontakt - Distriktsstyrelsen vill arbeta med att utveckla kontakten
med nuvarande och blivande lokalavdelningar. Som ett led i detta har vi ansökt om stöd för en lokalav-
delningsinspiratör och blivit beviljade en 18 månaders projekttjänst som tillsätts i början av 2016.

• Identitet - Distriktsstyrelsen vill under de kommande åren aktivt arbeta med att stärka och utveckla 
vår identitet som en kristen barn- och ungdomsorganisation där alla medlemmar får möjlighet att växa i 
tro och ansvar.

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
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Lokalavdelning Lokalavdelning Lokalavdelning

DÅM Valberedningen

Distriktsstyrelsen Interna valberedningenArbetsutskottet

Hemsidegruppen

Marknadsföringsgruppen

+14-utskottet

-14-utskottet

Läger, kurser och 
annan verksamhet

Projektgrupper
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För 2016 har följande verksamhet planerats

Datum   Arrangemang    Plats   Målgrupp
22-24 januari  Lägerplaneringskurs   Tallnäs   Höstens kommittéer
30 januari  Workshop om barnkonsekvensanalys Växjö   Alla intresserade
6 februari  Lokalavdelningslunch   Växjö   Kontaktpersoner
5-6 mars  Just in Case    Växjö   15-30
18-20 mars  Distriktsårsmöte   Växjö   Valda ombud
1-3 april  Styrelseutbildning   Växjö   Styrelser
   Ambasadörsutbildning Faritrade    15-30
22-24 april  Tillsammans    Tallnäs   17-30
30 jun - 3 jul  Andetag    Linköping  0-30
16-18 september Lägerplaneringskurs   Växjö   Vårens kommittéer
1-2 oktober  Nattkamp     Hjärtaskog  13-30
14-16 oktober  På väg        13-20
21-23 oktober  Minior- och Juniorläger  Tallnäs   7-12
   Unga Ledare utbildning     15-30
november  UngVuxen’16    Sverige   20-30
   Befriande bibelläsning   Växjö   15-30
28 dec-1 jan  Vintermöte    Växjö   15-30

För 2017 har följande verksamhet planerats

Datum   Arrangemang    Plats   Målgrupp
januari   Lägerplaneringskurs   Tallnäs   Höstens kommittéer
februari  Lokalavdelningslunch   Växjö   Kontaktpersoner
februari  Just in Case    Växjö   15-30
mars   Distriktsårsmöte   Växjö   Valda ombud
april   Tillsammans    Tallnäs   17-30
september  Lägerplaneringskurs   Växjö   Vårens kommittéer
oktober   Nattkamp     Linköping stift  13-30
oktober   På väg        13-20
oktober   Minior- och Juniorläger  Tallnäs   7-12
   Unga ledare utbildning      15-30
november  UngVuxen’17    Sverige   20-30
november  Befriande bibelläsning   Växjö   15-30
28 dec-1 jan  Vintermöte    Växjö   15-30

Styrelsen har vid behov rätt att ändra i verksamhetsplanen.

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
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Dessutom kommer dessa Distriktsstyrelsemöten och träffar som ej är öppna för alla medlemmar 
att hållas:

2016
Datum    Arrangemang     Plats
8-10 januari   Styrelsemöte     Smålandsstenar
5-6 februari   Styrelsemöte     Växjö
12-14 februari   BIEN styrgruppsmöte    Växjö
20 mars   Konstituerande styrelsemöte   Växjö
8-10 april   Styrelsemöte
5-8 maj   Styrelsemöte
maj    Distriktsordförandesamling   Sandvikengården
1-5 augusti   BIEN sommarmöte    S:t Petersburg
6-10 augusti   Styrelseaktivitet med EJP
11-14 augusti   Riksårsmöte     Västerås
augusti    Styrelsemöte
oktober    Styrelsemöte
oktober    Rikshelg     Sigtuna
november   Styrelsemöte
december   Styrelsemöte

2017
Datum    Arrangemang     Plats
januari    Styrelsemöte
februari   Styrelsemöte
mars    Konstituerande styrelsemöte
april    Styrelsemöte
maj    Styrelsemöte
maj    Distriktsordförandesamling
augusti    Styrelsemöte
augusti    Riksårsmöte
oktober    Styrelsemöte
oktober    Rikshelg     Sigtuna
november   Styrelsemöte
december   Styrelsemöte
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2016
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FÖRSLAG TILL PRELIMINÄR BUDGET 2017
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PYSSEL
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Hitta de gömda orden!
I rutan nedan finns 27 gömda ord med kristen anknytning.
Kan du hitta dem allihop?

PYSSEL




