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Medlemsvård och medlemsrekrytering 
Medlemmarna och lokalavdelningarna är grundbultarna i Svenska Kyrkans Unga, utan dem 
finns inte organisationen. Därför vill Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift arbeta för att 
medlemmarna i lokalavdelningarna ska känna att de är viktiga och är en del av en större ge-
menskap.

MÅL 2021 (KOPPLAT TILL MEDLEMSVÅRD OCH 
MEDLEMSREKRYTERING) 
• Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vill under 2021 fortsätta att 

öka sin kontakt med och sin närvaro hos lokalavdelningarna, främja kontakt och samarbete 
mellan lokalavdelningar samt verka för en ökad gemenskapskänsla i distriktet. 

• Distriktsstyrelsen vill också verka för att öka kunskap om organisationen hos personal i 
distriktet som jobbar med barn och unga; information om vad det innebär att vara medlem 
och hur det kan främja både församling och individ. 

PRELIMINÄRT MÅL FÖR 2022  (KOPPLAT TILL MEDLEMSVÅRD OCH 
MEDLEMSREKRYTERING) 
• Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vill under 2021 fortsätta att 

öka sin kontakt med och sin närvaro hos lokalavdelningarna, främja kontakt och samarbete 
mellan lokalavdelningar samt verka för en ökad gemenskapskänsla i distriktet. 

• Distriktsstyrelsen vill fortsätta verka för att öka kunskap om organisationen hos personal i 
distriktet som jobbar med barn och unga; information om vad det innebär att vara medlem 
och hur det kan främja både församling och individ. 

Verksamhetsplan- och mål 2021  
samt preliminär plan för 2022
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ungresurs.nu 
För ungresurs har vi genomfört 2 år av de 3 år vi fått beviljat projektmedel ifrån kyrkomötet 
för. Under de 1 resterande åren vill vi satsa på att göra vissa förändringar och förstärka andra 
delar. 

MÅL 2020 OCH PRELIMINÄRT FÖR 2021 (KOPPLAT TILL 
UNGRESURS.NU) 
• Vi vill bland annat arbeta för en tydligare koppling mellan distriktsstyrelsen och ungresurs 

genom att fortsätta ha en representant i styrgruppen samt att ha en arbetsgrupp för ung-
resurs i distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2021 

att anta Verksamhetsplan- och mål 2021 samt preliminär plan för 2022.

Vi vill under 2021 anordna bland annat  
följande arrangemang: 

• Utbildningar för unga 
• Våga Vara Viktig 
• Juniorläger 
• Externa arrangemang (West Pride) 
• Samverkansarrangemang med Göteborgs stift 
• Bibelskolan 
• Midsommarläger på Åh stiftsgård 
• Fördjupningsläger
• Distriktskvällar 

Vi vill under 2021 också medverka i bland  
annat följande verksamhet: 

• Nattkampen 
• Riksarrangemang 
• Ung i den världsvida kyrkan 
• Med rötter och fötter

Vi vill under 2022 anordna bland annat  
följande arrangemang: 

• Utbildningar för unga 
• Våga Vara Viktig 
• Juniorläger 
• Externa arrangemang (West Pride) 
• Samverkansarrangemang med Göteborgs stift 
• Bibelskolan 
• Midsommarläger på Åh stiftsgård 
• Fördjupningsläger 
• Nattkampen 
• Distriktskvällar 

Vi vill under 2022 också medverka i bland 
annat följande verksamhet: 

• Riksarrangemang 
• Ung i den världsvida kyrkan 

Verksamhet 
Under 2021 och 2022  vill vi fortsätta bedriva den befintliga verksamhet som vi redan gör samt 
även se över möjligheterna att anordna och skapa fler mötesplatser, både för våra medlemmar 
men också för barn och ungdomar som tillhör församlingar men inte har sin verksamhet knu-
ten till Svenska Kyrkans Unga.
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Preliminär Budget 2021 Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift
Summerad Prel Budget 2021

Verksamhetsområde Projekt Intäkter Kostnader Nettobudget Noter
11 Verksamhetsgemensamt 1100 Verksamhetsgemensamt övrigt

Kanslikostnader 0,00 -10 000,00 -10 000,00 A
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA 15 000,00 0,00 15 000,00
Overheadbidrag (projektmiljonen Ung resurs) 120 000,00 120 000,00
1101 Regionsbidrag
Regionsbidrag Halland 105 000,00 0,00 105 000,00
Regionsbidrag Västra Götaland 110 000,00 0,00 110 000,00
1102 Stiftskollekt
Stiftskollekt 90 000,00 0,00 90 000,00
1103 Utjämning stiftet
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost 0,00 -76 000,00 -76 000,00 B
Arvoderade uppdragstagare 0,00 -20 000,00 -20 000,00 C
Bidrag till Gbg:s stift, personal 0,00 -135 000,00 -135 000,00 D
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost 0,00 -55 200,00 -55 200,00 E
Köp av administrativ tjänst 0,00 -25 750,00 -25 750,00 
1104 Församlingskollekter/gåvor
Församlingskollekter 10 000,00 0,00 10 000,00
Summa 450 000,00 -321 950,00 128 050,00

12 Demokrati 1200 Demokrati övrigt, 1201 DÅM
1202 DS och 1206 Lokala avdelningar
Distriktsorganisation och demokrati 0,00 -21 000,00 -21 000,00 F
1203 RÅM, 1204 DUK och 1205 Rikshelger,
1207 DO-konferens
Riksarrangemang 0,00 -44 500,00 -44 500,00 G
Summa 0,00 -65 500,00 -65 500,00 

13 Ung ledare 1301 Utbildning unga ledare och
1310 Våga vara viktig
Ledarutbildningar 202 500,00 -222 500,00 -20 000,00 
Summa 202 500,00 -222 500,00 -20 000,00 

14 Mötesplatser 1400 Mötesplater övrigt, 1402 juniorläger,
1403 Bibelskola, 1450 Nattkampen och 
1470 Pride
Mötesplatser 78 000,00 -123 000,00 -45 000,00 H
Bidrag till medlemmar 0,00 -10 000,00 -10 000,00 
Summa 78 000,00 -133 000,00 -55 000,00 

15 Ung resurs 1510 Ung resurs
Ungresurs.nu/Volontärår 510 000,00 -475 000,00 35 000,00 I
Summa 510 000,00 -475 000,00 35 000,00

Resultat Budget 2021 1 240 500,00 -1 217 950,00 22 550,00

NOTER
A = Schablonkostnad för förbrukningsmaterial, avgifter/externa kostnader, litteratur/tidskrifter, 
representation, medlemsutskick, marknadsföring övrigt. 
B = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm
C = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift
D = Schablonsavgift för personalkostnader enligt avtal med stiftet 
E= Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm
F = Sammanslag från tidigare punkterna distriktsårsmöte, distriksstyrelsens/utskotts kost/logi samt resor,
samt avgående ledamöter  
G = Sammanslag från tidigare punkter riksårsmöte, DO-samlingar, Duk, rikshelger 
H = Sammanslag från tidigare punkterna friluftsarrangemang, riksarrangemang, externa arenor
I = 30 deltagare á 8,5 tkr i avgift per termin

Budget 2021
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Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2021 

att anta Budget 2021 samt Preliminär budget 2022.

Preliminär budget 2022
Preliminär Budget 2022 Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift
Summerad Prel Budget 2022

Verksamhetsområde Projekt Intäkter Kostnader Nettobudget Noter
11 Verksamhetsgemensamt 1100 Verksamhetsgemensamt övrigt

Kanslikostnader 0,00 -10 000,00 -10 000,00 A
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA 15 000,00 0,00 15 000,00
Overheadbidrag (projektmiljonen) 0,00 0,00
1101 Regionsbidrag
Regionsbidrag Halland 105 000,00 0,00 105 000,00
Regionsbidrag Västra Götaland 110 000,00 0,00 110 000,00
1102 Stiftskollekt
Stiftskollekt 100 000,00 0,00 100 000,00
1103 Utjämning stiftet
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost 0,00 -78 500,00 -78 500,00 B
Arvoderade uppdragstagare 0,00 -20 000,00 -20 000,00 C
Bidrag till Gbg:s stift, personal 0,00 -139 000,00 -139 000,00 D
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost 0,00 -57 000,00 -57 000,00 E
Köp av administrativ tjänst 0,00 -26 550,00 -26 550,00 
1104 Församlingskollekter/gåvor
Församlingskollekter 10 000,00 0,00 10 000,00
Summa 340 000,00 -331 050,00 8 950,00

12 Demokrati 1200 Demokrati övrigt, 1201 DÅM
1202 DS och 1206 Lokala avdelningar
Distriktsorganisation och demokrati 0,00 -21 000,00 -21 000,00 F
1203 RÅM, 1204 DUK och 1205 Rikshelger,
1207 DO-konferens
Riksarrangemang 0,00 -36 000,00 -36 000,00 G
Summa 0,00 -57 000,00 -57 000,00 

13 Ung ledare 1301 Utbildning unga ledare och
1310 Våga vara viktig
Ledarutbildningar 202 500,00 -222 500,00 -20 000,00 
Summa 202 500,00 -222 500,00 -20 000,00 

14 Mötesplatser 1400 Mötesplater övrigt, 1402 juniorläger,
1403 Bibelskola, 1450 Nattkampen och 
1470 Pride
Mötesplatser 78 000,00 -158 000,00 -80 000,00 H
Bidrag till medlemmar 0,00 -10 000,00 -10 000,00 
Summa 78 000,00 -168 000,00 -90 000,00 

15 Ung resurs 1510 Ung resurs
Ungresurs.nu/Volontärår 510 000,00 -475 000,00 35 000,00 I
Summa 510 000,00 -475 000,00 35 000,00

Resultat Budget 2021 1 130 500,00 -1 253 550,00 -123 050,00 

NOTER
A = Schablonkostnad för förbrukningsmaterial, avgifter/externa kostnader, litteratur/tidskrifter, 
representation, medlemsutskick, marknadsföring övrigt. 
B = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm
C = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift
D = Schablonsavgift för personalkostnader enligt avtal med stiftet 
E= Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm
F = Sammanslag från tidigare punkterna distriktsårsmöte, distriksstyrelsens/utskotts kost/logi samt resor,
oförutsedda utgifter samt avgående ledamöter  
G = Sammanslag från tidigare punkter riksårsmöte, DO-samlingar, Duk, rikshelger 
H = Sammanslag från tidigare punkterna friluftsarrangemang, riksarrangemang, externa arenor
I = 30 deltagare á 8,5 tkr i avgift per termin
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Årets tema  
Svenska Kyrkans Unga Göteborgs distrikt

Motivering

På årsmötet i april valdes temat “ Medlemskap en gemenskap”. Detta tema har styrelsen inte 
kunnat arbeta med i våra verksamheter och i styrelsearbetet som önskat på grund av corona pan-
demin och dess konsekvenser på verksamheten. 

Styrelsen ser det som ett viktigt tema som belyser grundbulten i vår organisation, nämligen med-
lemmarna och vi tycker därför det är viktigt att arbeta vidare med detta under nästa mandat-
period. Därför vill vi föreslå årsmötet besluta att att också för mandatperioden 2021-2022 välja 
temat “ Medlemskap en gemenskap”, de ger styrelsen och medlemmarna  mer tid att arbeta med 
detta i distriktets verksamheter och på så sätt lyfta medlemskapet och dess innebörd.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2021

att välja temat “ Medlemskap en gemenskap “ för mandatperioden 2021-2022



Förslag på förändrade stadgar

På Riksårsmötet 2020 beslutades det att ändra i medlemskapsformerna i Svenska Kyrkans Unga. 
Det som har kallats stödmedlem och som har varit ett medlemskap för den som vill stötta eko-
nomiskt, har tagits bort. Det som har kallats vuxenmedlem har bytt namn och heter nu stöd-
medlem. Det nya stödmedlemskapet är till för den som har fyllt 30 år och som vill vara med och 
stötta Svenska Kyrkans Unga, till exempel som ledare, anställd i Svenska kyrkan, förälder till en 
medlem eller en vän till Svenska Kyrkans Unga.

Eftersom medlemskapet regleras i den tredje paragrafen i stadgarna som är lika för såväl lokalav-
delning, distrikt som för förbund måste distriktets stadgar ändras. I förslaget till beslut finns den 
lydelse som ska gälla från och med nu.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2021

att stadgarnas tredje paragraf ska lyda som följer:

”Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får 
gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra 
bildandet av en lokalavdelning.

I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Medlemskap 
innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla 
medlemmar och stödmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig 
bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. 
Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och 
syfte och är med för att den vill ta ställning för Svenska Kyrkans Unga.”
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Verksamhetsvision 
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

På Svenska Kyrkans Unga Göteborgs Distriktsårsmöte 2020 beslutades det att Distriktsstyrelsen 
skulle ta fram en Verksamhetsvision till nästkommande Distriktsårsmöte 2021. 

Denna vision är baserad på och har tagits fram som komplement till syftesparagrafen för att ännu 
tydligare kunna inspirera och genomsyra Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs verksamhet. Visionen 
är för att hjälpa både Distriktsstyrelsen och engagemanget i lokalavdelningarna och är öppen för 
tolkning och kan vara en ram att röra sig inom. Visionen är inspirerad av förbundets verksamhets-
vision och öppen för förändring efter organisationens och Distriktets behov och utveckling.

Demokratisk rörelse: Demokrati är en stor och viktig del för att samhället ska fungera. Därför 
vill Svenska kyrkans Unga i Göteborgs stift arbeta för att synliggöra och uppmärksamma ungas 
åsikter samt ge möjligheter att påverka i vår organisation, Svenska Kyrkan och i övriga samhället. 
Genom att belysa årsmöten, styrelsearbete samt lokalavdelningens demokratiska arbete vill vi ge 
förutsättningar för fördjupning och demokratisk utveckling.

Med Kristus i Centrum och dopet som grund vill Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  möjlig-
göra för fler barn och unga att upptäcka Gud. Genom Jesus som förebild vill vi inspirera till att ta 
ansvar för skapelsen och våra medmänniskor. Vi vill genom bland annat samtal, fördjupning och 
gudstjänstliv skapa öppna samtal om tro och liv i vår verksamhet.

Gemenskap i församlingen: Vi vill att barn och unga ska vara en naturlig del av den lokala försam-
lingen i dess verksamhet, gudstjänstliv och uppdrag som kyrka. Svenska Kyrkans Unga i Göteborg 
kan finnas till som stöd och hjälpa till att skapa den gemenskapen och visa hur den  kan sträcka sig 
över hela distriktet.

Växa i tro och ansvar: Vi vill på olika sätt vara en växtplats för unga kristna att hitta och utveck-
la sin personliga relation till Gud och Kyrkan. Genom att skapa mötesplatser där alla får växa av 
nyfikenhet i sin takt och på sina villkor vill vi finnas till och stötta medlemmar på deras väg genom 
tron på Kristus och sig själva.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2021

att anta Verksamhetsvisionen enligt följande förslag

att låta Distriktsstyrelsen tillsammans med medlemmarna arbeta med Verksamhetsvisionen 
löpande


