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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
Sakupplysning Om någon vill uppmärksamma salen på ett faktafel, eller om man vill ha ett
förtydligande 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.

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 2018:1 - Tid och plats för Distriktsårsmötet 2019
15. Proposition 2018:2 - Verksamhetsplan för 2018 samt preliminär för 2019
16. Proposition 2018:3 - Budget för 2018
17. Proposition 2018:4 - Preliminär budget 2019
18. Proposition 2018:5 - Kostval i anmälan
19. Motioner
20. Val av ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift för 1 år
21. Val av ? ordinarie ledamöter till Distriktsstyrelsen för 2 år
22. Fyllnadsval av ? 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 räkenskapsrevisorer och ersättare för 2017
25. Val av sakrevisorer och två ersättare för 2017
26.1 Val av antal personer i valberedningen
26.2 Val av valberedning
27. Övriga frågor

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 särskild blankett. Reservation 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 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 2018
Inledning
Ännu ett år kan vi lägga bakom oss och visst det är skönt att blicka tillbaka på all vår
verksamhet. Ett nytt kyrkoår har börjat och med detta får vi fokusera på att göra 2018.
Följande verksamhetsberättelse finner ni en beskrivning över den verksamhet som vi
genomfört i olika former.

Under 2017 har följande verksamhet genomförts
Datum

Arrangemang

Plats

Målgrupp

11 feb
24-26 mars
28-30 april

Lokalavdelningslunch Östrabo
Medlemmar i lokalavdelningarna
Distriktsårsmöte
Rockneby församlingshem Valda ombud
Styrelseutbildning och S:t Sigfrids församlingshem Ledamöter och
Lägerplaneringskurs
Höstens kommittéer
30/9-1/10
Nattkamp
Brevik
13-30
13-15 okt
Lägerplaneringskurs höst Tallnäs
Höstens kommittéer
27-29 okt
Minior- och Juniorlägret Tallnäs
7-13
28/12-1/1-18 Vintermöte
Tallnäs
15-30

Demokrati och ledning
Distriktsstyrelsen
Under året har följande personer suttit i distriktsstyrelsen
Ordförande
Håkan Runnsjö, Blå jungfrun, Oskarshamn
Vice Ordförande
14+ Niklas Österström, Torslunda, Öland
14- Ellen Isaksson, Torslunda, Öland
Ledamöter
Sam Knutsson, S:t Birgitta, Kalmar
Philip Tigerstrand, Torslunda, Öland
Maria Leander, Torslunda, Öland
Freja Renhorn, Kalmar, Kalmar

Distriktsstyrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet är en egen grupp inom distriktsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar i frågor
som inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Under året har arbetsutskottet bestått av
Håkan Runnsjö, ordförande
Niklas Österström
Ellen Isaksson
Freja Renhorn
Distriktsårsmötet
Distriktsårsmötet 2017 hölls den 24-26 mars i Rocknebys församlingshem. Det var omkring 5
ombud som deltog. Vi inledde helgen med en mässa och årsmötesskola. Vi inledde lördagen
med frukost och morgonbön innan vi öppnade årsmötet. Årsmötet flöt på hela dagen och
precis som vanligt spexade styrelsen till det. Styrelsen spexar under varje årsmöte för att
samla in pengar till kollektprojekt.
Riksårsmötet
Den 3–6 augusti höll Svenska Kyrkans Unga årsmöte på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Totalt 4
personer deltog som ombud för Växjö distrikt. Under årsmötet sändes även Råm-TV och live
sändningar från Svenska Kyrkans Unga youtube kanal.
De Ungas Kyrkomöte
De Ungas Kyrkomöte hölls i Uppsala. Deltagare fanns på plats från flera 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 till kyrkomötet, och som förbundsstyrelsen valt ut för diskussion, det skrevs
även motionssvar på dessa motioner.

Grupper
Hemsidegruppen
Hemsidegruppen är en grupp som har lite extra ansvar för hemsidan. Framförallt har
gruppen ansvar att utveckla hemsidan. Detta år har gruppen arbetat med att uppdatera
innehållet på hemsidan. Dock har inga större ändringar utförts.
I år har gruppen bestått av:
Håkan Runnsjö
Ellen Isaksson
Marknadsföringsgruppen
Marknadsföringsgruppen arbetar med att få Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift att synas i
olika sammanhang, både internt inom Svenska kyrkan och externt i till exempel media och
på allmänna platser.
I år har marknadsföringsgruppen bestått av

Ellen Isaksson
Molly Fagergren
Philip Tigerstrand
Lokalavdelningskontakter
I år har varje styrelsemedlem blivit tilldelad ett antal lokalavdelningar var. Syftet har varit att
varje medlem då ska ha huvudansvaret för kontakteten med dessa.
Uppdelningen av årets lokalavdelningar är:
Maria Leander:
Lindsdal, Sävsjö, Skärstad-Ölmstad, Bankeryd
Sam Knutsson:
Månsarp, Huskvarna-Hakarp, Torslunda, Byarum
Ellen Isaksson:
Hovslätt, Östra Torsås, Pro Vero Växjö Maria, ljungby
Philip Tigerstrand: Skillingryd, Voxtorp & Gällaryd, Två Systrars, Långaryd, Nöbbele
Niklas Österström: Värnamo, Oskarshamn, S:t Birgitta, S:t Johannes, Vetlanda
Freja Renhorn:
Villstad, Gnosjö, Åseda-Nåttebäck, Norrahammar och Nöbbele, Skuj
Revisorer
Räkenskapsreviosorer har varit i Växjö stifts räkenskapsreviosorer. Sakrevisorerna har under
året varit Anton Jalnefur och Evelina Kurki som ordinarie och som ersättande Rebecka
Johansson.

Samarbeten, föreningar m.m.
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 Svenska Kyrkan Unga
i Växjö stift. På Tallnäs höststämma representerade Torsten Thorvaldsson och Maria Leander
Svenska Kyrkan Unga i Växjö stift. Vi är den organisation som äger flest andelar och med våra
andelar i Stiftsgården Tallnäs vill vi verka för att gården bibehåller sin ungdomsprofil och sin
familjära känsla.

Läger och kurser
Lägerplaneringskurs vår
Den 28-30 april hölls en lägerplaneringskurs på S:t Sigfrids folkhögskola.
Lägerplaneringskuren är en utbildning för dem som planerar läger och kurser för Svenska
Kyrkans Unga i Växjö stift. Fokus ligger på information och utbildning om hur ett läger kan
läggas upp, samt hur man sak 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.
Lokalavdelnings Lunch
Den 11 februari bjöd biskop Fredrik Modeus in medlemmar från Växjö stift lokalavdelningar
till att äta lunch på Östrabo och diskutera utvecklingen i Växjö stift ungdomsarbete. Därefter
fortsatte dagen på domkyrkocentrum där vidare diskussioner drev som Svenska Kyrkans
Unga.

Styrelseutbildning
Den 28-30 april hölls en styrelse utbildning som Torsten Thorvaldsson höll i, som var på S:t
Sigfrids folkhögskola i Växjö. Både distriktsstyrelsen och styrelser i lokalavdelningarna var
inbjudna att delta. De fick lära sig hur en styrelse kan arbeta.
Nattkampen
Den 30 september till den 1 oktober hölls nattkampen i Brevik, Vikbolandet i Linköpings stift.
Temat var ingenting är spikat. Under lägret så fick man följa med i Martin Luthers fotspår.
Lägerplaneringskurs höst
Den 13-15 oktober hölls en lägerplaneringskurs på Tallnäs stiftsgård.
Lägerplaneringskuren är en utbildning för dem som planerar läger och kurser för Svenska
Kyrkans Unga i Växjö stift. Fokus ligger på information och utbildning om hur ett läger kan
läggas upp, samt hur man sak 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.
Minior-och juniorlägret
Minior-och juniorlägret 2017 hölls den 27-29 oktober på Tallnäs Stiftsgård. Det var ca 180
personer som deltog på lägret. Årets tema var ”Vem är kungen i Djungeln” och lägret var
uppskattat av såväl barn, församlingspedagoger, församlingsassistenter, unga ledare och
övriga anmälda. Under lägret hölls det många aktiviteter utifrån temat, allt ifrån poängjakt
till pyssel. Det fanns även stora möjligheter för deltagarna att lära känna varandra och skapa
en trygg gemenskap.
Vintermötet
Den 28 december till den 1 januari 2018 hölls vintermötet på Stiftsgården Tallnäs. Totalt 74
personer var anmälda varav ca 60 medverkade hela lägret. Årets tema var May the Odds be
Ever in Our Favor och hämtade inspiration från Hungerspelen.
Under lägret fick deltagarna lyssna på spännande föreläsningar och delta i workshops. Bland
de medverkade fanns bland annat Fredrik Modéus och ageravolontären Veronica Pålsson.
Deltagarna fick också testa på världens orättvisor en aktivitet Internationella spelen. Det
fanns även tid för lek och skoj mellan aktiviteterna och självklart firades många fantastiska
gudstjänster. Deltagarna var överlag mycket nöjda med lägret och över 90%anger i
utvärderingen att de kommer åka igen om de har möjlighet.
planeringsgruppen för vintermötet bestod av Amanda Björksell, Torsten Thorvaldsson,
Ellinor Stridh och Jonna Karlsson. Arrangemangskontakt från distriktsstyrelsen var Håkan
Runnsjö.

Proposition 2018:1
Tid och plats för distriktsårsmötet 2019
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att hitta plats och tid för distriktsårsmötet 2019.

Proposition 2018:2
Verksamhetsplan för 2018 och 2019
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
Att anta distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 0ch 2019.

Proposition 2018:3
Budget för 2018 och 2019
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
Att anta distriktsstyrelsens förslag till budget.
Proposition 2018:4
Propositionen innebär att om den godkänns i sin helhet, kommer beslut om likställande av
vegetarisk och animalisk kost upphävas. Vilket i följd betyder att frågan om antingen
animalisk eller vegetarisk kost kommer att tas bort, vilket innebär att om man inte äter det
som är på menyn får man anmäla det under specialkost. Det kommer att underlätta
planeringsarbetet för de grupper som arrangerar samt lagar maten. Ett liknande beslut togs
under Riksårsmötet 2017 so Riksförbundet lade fram och klubbades igenom. Att i vår etik
och miljöpolicy dokument ändra från: Det serveras en vegetarisk måltid per dag, enliget
beslut från Distriktsårsmötet 2015. Möjlighet till undantag ska finnas genom anmälan om
specialkost till: Det serveras en vegetarisk måltid per dag. Enligt beslut att av
Distriktsårsmötet 2015.
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
Att anta propositionen i sin helhet.

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 församling, 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.
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 Nattkampen, har vi ett samarbete med flera andra
distrikt inom Svenska Kyrkan Unga, detta för att kunna erbjuda attraktiva arrangemang för
alla våra medlemmar.
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
lokalavdelningens 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 och riktlinjer för resande som
hjälper oss i miljöarbetet.
Organisation
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts högsta 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 i uppdrag. Detta för ett effektivt arbete och en öppen organisation.
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.

För 2018 har följande verksamhet planerats
Datum

Arrangemang

Plats

23-25 mars
13-15 april
14-16 sep
oktober
12-14 okt
26-28okt
28 dec-1 jan

Distriktsårsmöte
Öland
Styrelseutbildning/lägerplaneringskurs Växjö
Just In Case
Växjö
Nattkamp
Lunds stift
Lägerplaneringskurs
Växjö
Minior- Juniorlägret
Tallnäs
Vintermöte
Tallnäs

Målgrupp
Valda ombud
ledamöter/kommittéer
13-30
13-30
kommittéer
7-13
15-30

För 2019 har följande verksamhet planerats
Datum

Arrangemang

Plats

mars
april
oktober
okt
okt
28 dec-1 jan

Distriktsårsmöte
Öland
Styrelseutbildning/lägerplaneringskurs Växjö
Nattkamp
Lägerplaneringskurs
Växjö
Minior- Juniorlägret
Tallnäs
Vintermöte
Tallnäs

Styrelsen har vid behov rätt att ändra i verksamhetsplanen.

Målgrupp
Valda ombud
ledamöter/kommittéer
13-30
kommittéer
7-13
15-30

Dessutom kommer dessa Distriktsstyrelsemöten och träffar som ej är öppna för alla
medlemmar att hållas
2018
Datum
5-7 januari
2-4 februari
13-15 april
25-27 maj
17-19 augusti
21-23 september
16-18 november
7-9 december

Arrangemang
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Plats
Öland
S:t Sigfrid
S:t Sigfrid
öppen plats
öppen plats
öppen plats
S:t Sigfrid
Tallnäs

Arrangemang
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Plats

2019
Datum
januari
februari
april
maj
augusti
september
november
december

