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Bilagor 
- Distriktsstyrelsens propositioner 2021 
Proposition 1: Verksamhetsplan 2021 samt preliminär plan för 2022 
Proposition 2: Budget 2021 samt Preliminär budget 2022  
Proposition 3: Årets tema Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Proposition 4: Förslag till ändrade stadgar  
Proposition 5: Verksamhetsvision Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

- Teknisk manual Zoom

- Teknisk manual  VoteIt

- Årsredovisning 2020

Innehållsförteckning



Välkommen till ett  
annorlunda årsmöte 
Tack för din anmälan till årets distriktsårsmöte! Ibland blir det inte riktigt som en tänkt sig. Värl-
den är upp och ner fortfarande och på grund av rådande omständigheter blir årsmötet digitalt 
även i år. Det blir alltså inget arrangemang i samband med årsmötet, men just ditt deltagande är 
precis lika viktigt! Vi hoppas att snart ska vi alla få samlas igen i världens bästa barn och ung-
domsorganisation. Vi ska tillsammans göra det bästa av dagen och  genomföra ett distriktsårs- 
möte med goda debatter och digitala omröstningar. 

Det digitala distriktsårsmötet kommer att ske på två olika plattformar, i dessa handlingar nämns 
systemen men det finns också separata beskrivningar för användning av Zoom och VoteIT. 
I dessa handlingar hittar du mycket information som är viktig att du läser igenom, för här förtyd-
ligas också hur mötet kommer att gå till demokratiskt. Du som är anmäld observatör kommer att 
kunna ta del av årsmötet, genom samma system som övriga, däremot har du begränsade använd-
ning enligt sammanträdesordningen. 

När: lördagen den 17 april 09:00-17:00
Var: online via  Zoom och VoteIT

Handlingar och bilagor
Sedan tidigare finns styrelsen propositioner för nedladdning på webben. Du som är anmäld som 
ombud får dem också bifogade med dessa handlingar tillsammans med årsredovisningen för 2020 
samt manualer till de digitala system som kommer att användas under årsmötet 

Allt material inför årsmötet går också att ladda ner på webben, skug.se.

På årsmötet är du med och:
• för fram din lokalavdelnings och dina åsikter.
• bestämmer hur vår verksamhet skall se ut.
• bestämmer vad vi skall använda våra pengar till.
• väljer vår styrelse som ska arbeta med och genomföra det vi beslutar.
• kontrollerar att det vi har bestämt tidigare har genomförts.

Dagens program
09:00 Inloggningen öppnar i Zoom och VoteIT

09:30 Morgonbön med Biskop Susanne

10:00 Årsmöte

  Lunch

13:30 Årsmöte

15:00 Paus 

15:30 Årsmöte 

17:00 Avslutning
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Praktisk information
Det digitala distriktsårsmötet kommer att ske på två olika plattformar beroende på om du är 
ombud eller observatör. Här hittar du information som är viktig att du läser igenom.

För dig som är ombud från lokalavdelning
kommer vi att använda oss ett program som heter Zoom som funkar allra bäst på en dator. Det 
kan köras via deras hemsida eller via en klient. Programmet är gratis och det krävs inte att du 
skapar ett konto. Vi kommer även använda programmet VoteIT för omröstningar. Det program-
met kräver registretringen men är självfallet kostnadsfritt. Bifogat med dessa handlingar finn 
kompletta guider för Zoom och VoteIT.  Det finns även att hämta på skug.se

Några dagar innan får du inbjudan till en zoom-länk, den skickas från Ida Liljeblad. Du får också en 
inloggningslänk till VoteIT från VoteIT själva. Där behöver du registrera dig och det kan du testa 
innan. Gör gärna det så slipper registreringen till VoteIT ta tid på årsmötesdagen.

UPPKOPPLING OCH SUPPORT
• Vi rekommenderar att du kör programmet på en dator då det är lättare att läsa dokument 

som delas under mötets gång. 
• Eftersom mötet är via video så kräver det ganska bra internetuppkoppling, om du vet att du 

inte har snabbt internet hemma kan kolla med din församling om du kan sitta i församlings- 
hemmet och låna deras internet. Nästan alla församlingar har gästnätverk.

• Tänk också på ha din enhet kopplat till ström då streaming drar mycket batteri.
• Innan årsmötet drar igång lördagen den 17 april så kommer vi tillsammans gå igenom en del 

av det som finns i guiderna och hur vi kommer använda detta. 

Du som är observatör eller övrig deltagare
Har du anmält dig som observatör kommer du att kunna följa årsmötet via Zoomlänken för 
mötet. Denna länk skickas till dig som anmält dig några dagar innan mötet till den mailadress du 
angett i din anmälan.

Vi kommer också att sända årsmötet live via på vår Facebooksida, Svenska Kyrkans Unga i Gö-
teborgs stift, under dagen. Du kommer att hitta länkar till sändnigen på webben och i sociala 
medier innan årsmötet drar igång. Vi kommer dessutom att notera beslut och spännande uppda-
teringar under mötet på webben, www.skug.se 
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Om du upplever tekniska problem under 
årsmötesdagen, kontakta Kristine Ålöv
kristine.alov@svenskakyrkan.se
070-601 90 78

Om du har frågor innan årsmötet,
kontakta Ida Liljeblad
ida.liljeblad@svenskakyrkan.se
073-030 69 32
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Dagordning
Dagordningen på har till uppgift att göra det lättare för dig att följa med under årsmötet. 
Eftersom vi är många som skall samsas under årsmötet fungerar den som ett rättesnöre.

Inledning:
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd och justering av röstlängd
3. Val av justerare och rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av sammanträdesordning 
6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av presidium för årsmötet

Inför valen:
8. Nomineringar
9. Fastställande av nomineringsstopp

Året som gick:
10. Verksamhetsberättelse
11. Sakrevisionsberättelse

12. Räkenskapsberättelse
13. Räkenskapsrevisionsberättelse

14. Fastställande av Resultat- och balansräkning
15. Disposition av årets resultat
16. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Framtiden:
17. Behandling av propositioner
18. Behandling av motioner

Val:
19. Pläderingar 
20. Val av distriktsordförande
21. Val av ordinarie ledamöter
22. Val av ersättare
23. Val av vice distriktsordförande 
24. Val av två sakrevisorer
25. Val av två sakrevisorsersättare
26. Val av två räkenskapsrevisorer
27. Val av två räkenskapsrevisorsersättare

28. Val av distriktsrepresentanter till  
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte

29. Val av distriktsrepresentanter till  
De Ungas Kyrkomöte

30. Val av valberedning

Avslutning:
31. Övriga frågor
32. Avslutning

Vad betyder det?

Vem och hur många får rösta?
Se ordlistan.
Har kallelse kommit ut i tid till alla?
Hur vi gör på mötet?
När vi gör vad på mötet?
De som leder mötet och skriver protokoll.

Valberedningens och övrigas förslag presenteras.
När ska nomineringar senast in?

Vad gjorde vi under förra året?
En noggrann undersökning av styrelsens arbete 
under förra året.
Hur använde vi våra pengar förra året?
En noggrann undersökning av vad styrelsen 
gjorde med pengarna förra året.
Vad blev resultatet?
Hur ska vi hantera resultatet?
Har styrelsen skött sitt uppdrag?

Styrelsens förslag.
Medlemmars förslag.

Varför ska en viss person väljas?
Ordförande väljs på 1 år.

Vice ordförande väljs på 1 år bland ledamöterna.
De undersöker noga vad styrelsen gör under året.

De undersöker noga vad styrelsen gör med 
pengarna under året.

Dessa förbereder förslag till valen inför nästa 
årsmöte.
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Valberedningens förslag
Val av presidium på årsmötet
• Ordförande: Johan Evensson, Stift på vift
• Sekreterare: Matilda Halldén, Stift på vift

Val till Distriktsstyrelsen
Distriktsordförande
• Linda Andreasson Baltra, Frölunda, 1 år

Ledamöter Distriktsstyrelsen
• Santino Wedin, Lindberga,  2 år 
• Erik Eliasson, Älvsborg,  2 år
• Linnéa Hagström, Carl Johan, 2 år
• Louise Karlsson, Västra Frölunda, 2 år 
• Nora Johansson, Göteborgs stifts gemensamma alternativ, 1 år  (fyllnadsval)
• Elin Kakko, Kållered, 1 år (fyllnadsval) 

Sedan förra årsmötet sitter Andrea Edvardsson och William Qvicklund på ytterligare ett år

Ersättare Distriktsstyrelsen
• Vakant plats, 1 år
• Vakant plats, 1 år

Vice ordförande Distriktsstyrelsen
• Elin Kakko, Kållered, 1 år

Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas olika riksarrangemang
Riksårsmötet, 11 ordinarie platser
• Tilda Ljungberg, Harplinge
• Fanny Hagenfeldt, Harplinge
• William Quicklund, Strömstad
• Santino Wedin, Lindeberga
• Calle Ågren, Frölunda
• Klara Kristiansson, Härlanda
• Linnea Karlsson, Strömstad
• 4 vakanta platser

Riksårsmötet, 5 ersättare
• 5 vakanta platser

De Ungas Kyrkomöte, 5 platser
• William Quicklund, Strömstad
• Santino Wedin, Lindeberga
• Amanda Stenvall, Fässberg
• 2 vakanta platser

Övriga förtroendeuppdrag
• Sakrevisorer: Matilda Halldén och Johan Evensson
• Sakrevisorsersättare: Josefin Linderås och 1 vakant plats
• Räkenskapsrevisorer: Andreas Gertonsson och Gunvor Hagelberg
• Räkenskapsrevisorsersättare: Karin Bergenheim och 1 vakant plats
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Till hjälp för dig 
Ibland kan det vara krångligt att hänga med på vad som händer under ett årsmöte. Här följer en 
del punkter som kan fungera som hjälp för dig under själva mötet. 

Protokoll
Efter årsmötet får du ett årsmötesprotokoll. I det finns alla de beslut som vi fattade under årsmö- 
tet. Är det något i protokollet som du anser absolut inte stämmer överens med det beslut som 
fattades på årsmötet, tag kontakt med kansliet via mail, goteborg.sku@svenskakyrkan.se, Där kan 
du få diskutera hur det skall hanteras.

Vem är med på årsmötet?
• Distriktsstyrelsen: är de personer som valts vid tidigare årsmöten att leda Svenska Kyrkans 

Ungas arbete  i Göteborgs stift.

• Ersättare: är den som har rätt att ersätta ett ombud, och är vald av sin lokalavdelning. Ersät-
taren ersätter ombudet om hen inte kan vara med på delar av eller hela årsmötet. Om ersät-
taren måste träda in anmäls detta till presidiet.

• Justerare /rösträknare : har två uppgifter. Dels ska de kontrollera och intyga att det sekre-
terarna skrivit i protokollet stämmer överens med det vi har beslutat och dels skall de räkna 
röster vid votering.

• Ombud: är valda att representera sin lokalavdelning. 

• Presidiet: består av två personer som väljs av årsmötet. En är ordförande, som leder förhand-
lingarna, och en är sekreterare, som skriver årsmötesprotokollet. 

• Övriga deltagare: är exempelvis en gäst som är inbjuden av distriktsstyrelsen eller deltagare 
som är med som observatör.
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Acklamation
Röstning genom att muntligt svara ”ja” an-
tingen på ”Är det mötets mening att...?” eller 
”Någon däremot?”

Ajournera
Uppskjutning av eller paus i mötet. 

Ansvarsfrihet  
Betyder att en godkänner styrelsens arbete för 
det gångna verksamhetsåret.

Att-sats 
Ett förslag inleds med ”att” och är det som ska 
beslutas om.

Bokslut
Ekonomisk sammanställning. 

Budget
Plan för beräknade inkomster och utgifter. 

Dagordning
Ordningen för arbetet/diskussionen under 
mötet. 

Delegera
Att uppdra åt någon att utföra ett arbete.

Föredragning
Att berätta om en fråga eller ett förslag.

Föredragningslista 
Synonymt med dagordning.

Justera
Att granska och rätta protokoll efter mötet.

Kontrareplik
Att svara på någons replik. 

Mandatperiod 
Den tidsperiod ledamöten väljs för.  

Motion
Förslag från medlem i föreningen. Ska enligt 
stadgarnas ha lämnats till styrelsen senast sex 
veckor innan årsmötet. 

Nominering
Förslag till kandidater vid val. 

Ordningsfråga
Om någon vill framföra ett önskemål eller göra 
ett påpekande hur mötet fortlöper kan denne 
ropa ordningsfråga. 

Paragraf
Ett stycke i ett dokument, t.ex. i protokoll.

Plenum
Är den möteslokal där alla samlas.

Plädering
Är när en pratar för någon som en vill ska bli 
vald till ett förtroendeuppdrag.

Presidium
Består av mötesordförande och mötessekrete-
rare som leder mötet.

Proposition
Förslag från styrelsen i föreningen. 

Protokoll
Dokument där det står vad som beslutats om 
under ett möte. 

Replik 
Ett svar/yttrande som rättar när någon sagt 
något fel om dig.

Reservation 
Om du verkligen inte känner att du håller med 
i ett beslut kan du lämna in detta skriftligt 
till presidiet. Det kommer sedan att skrivas i 
protokollet.  

Revision
Betyder översyn och är en kontroll av verksam-
het och räkenskaper som revisiorerna skriver.

Sakupplysning
Om du har relevant information om den aktu-
ella punkten.

Sluten omröstning 
Att rösta med hjälp av lappar där var och en 
enskilt har skrivit ned sitt val. 

Stadgar 
Regler för en förening. 

Streck i debatten
Debatten avslutas och alla som ställer sig på 
talarlistan får säga en sak till.

Votering
Rösträkning. Votering skall alltid ske om någon 
med yttranderätt begär det, vilket sker genom 
att någon ropar ut ”votering”. 

Yrkande
Förslag i ett ärende. Detta görs med en att-
sats.

Yttrande
Betyder uttalande och innebär att någon be-
rättar vad denne tycker i en specifik fråga.

Ordlista
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Sammanträdesordning 
Yttrande-, yrkande-, nominerings-, reservations- och rösträtt
• Ombud: Yttrande-, yrkande-, nominerings-, reservations- och rösträtt. 
• Distriktsstyrelsens ledamöter: Yrkande-, reservations- och yttranderätt.
• Övriga deltagare: Yttranderätt.
Eftersom sammanträdet sker digitalt kommer röstlängden kontrolleras med att ombud skriver ett 
”O” framför sitt namn i det digitala verktyget.

Röstlängd
Röstlängden utgörs av ombud som är valda av sina lokalavdelningar och anmälda till årsmötet. 
Ombud som avviker från mötet skall anmäla detta till presidiet som sedan äger rätten att justera 
röstlängden löpande.

Beslutsordning
Propositionerna betraktas som huvudförslag vid upprättande av propositionsordning.
Vid röstförfarande brukas acklamation, i digitalt möte sker acklamation med användning av 
funktionen ”Raise hand” Zoom. Votering kan begäras av alla med yrkanderätt, i sådant fall sker 
detta i VoteIT. I detta görs också automatiskt en rösträkning. Sluten omröstning används alltid 
vid personval eller då presidiet eller någon med yrkande- rätt begär detta, i sådant fall i VoteIT. 
Resultatet tillkännages omedelbart efter omröstning.
Beslut tas med enkel majoritet (om inget annat anges). Vid lika röstetal i val avgör lottning.

Yrkanden, nomineringar, reservationer och särskilda yttranden
Yrkanden och nomineringar skall inlämnas skriftligt under rätt paragraf i VoteIT, helst innan eller i 
samband med det muntliga framställandet. Reservationer och särskilda yttranden skall inlämnas 
skriftligt till presidiet senast 15 minuter efter mötets avslutande.

Ajournering
Presidiet äger rätten att besluta om ajournering.

Talarordning
1. Motionär eller annan intressegrupp
2. Distriktsstyrelsen
3. Redan inkomna yrkanden läses upp.
4. Ordet lämnas fritt
Yrkanden som inkommer under debatt läses skyndsamt upp av presidiet.

Talartid
Talartiden är 2 minuter för mötesdeltagares första inlägg i en debatt, övriga inlägg 1 minut. Replik 
kan begäras av mötesdeltagare vid osakligt omnämnande av annans person eller åsikt och bryter 
talarordningen. Replik tilldelas sparsamt av presidiet och är 45 sekunder lång. Presidiet äger 
rätten att justera dessa tidsbegränsningar under mötets gång.

Talarlista
Till talarlistan anmäler man sig genom att skriva i chatten, skriv ditt förnamn. Talarlistan bryts 
av ordningsfråga, sak- upplysning, replik samt begäran om streck i debatten. Talarlistan kvoteras 
efter ej tidigare talat, så att den som ej tidigare talat i en debatt kvoteras upp.



Streck i debatten
Person med yrkanderätt kan begära streck i debatten. Detta yrkande tas upp till omedelbar be- 
handling och utan debatt, och görs genom att begära ordet i Zoom. Om årsmötet beslutar att dra 
streck i debatten får den som vill skriva upp sig på talarlistan som sedan blandas. Efter satt streck 
får inga ytterligare yrkanden inkomma.

Ordningsfrågor och sakupplysning
Ordningsfrågor och sakupplysningar bryter tillfälligt pågående debatt. Ordningsfrågor ställs 
antingen i chatten eller att begära ord i chatten, skriv då namn och sakupplysning som medde-
lande i chatten. Sakupplyssning får ej vara argumenterande och skall hål- las kort och sakligt. Vid 
missbruk har presidiet rätt av avbryta sakupplysaren.

Val
De ordinarie ledamöter som inte blir valda blir automatiskt nominerade till ersättare. Val genom-
förs i det digitalta verktyget VoteIT..

Förkortningar
Vi försöker så långt det är möjligt att undvika förkortningar men i debatten kan du kanske ibland 
höra en del förkortningar. Detta är några av de vanligaste. 

AU   Arbetsutskottet 
DS   Distriktsstyrelsen 
DUK  De Ungas Kyrkomöte
DÅM   Distriktsårsmöte
EU  Ekonomiutskottet
FS  Förbundsstyrelsen
GA  Globala arbetsgruppen
LA   Lokalavdelning 
RÅM  Riksårsmötet
SKU   Svenska Kyrkans Unga 
SKUG   Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift 






