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Distriktsorganisation och 
demokrati
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. 

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som 
beskriver både vad vi är och vad vi vill. Hos oss är 
gemenskapen viktig. En gemenskap där en får vara sig 
själv, oavsett var en befinner sig på trons väg. För oss 
är det viktigt att alla unga människor får träffas för att 
diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. 
Våra demokratiska former är grunden i vårt arbete 
och vi vill arbeta för att ständigt förbättra och 
utveckla dessa. Här följer en genomgång 
om hur vi arbetat med demokrati och 
organisation under 2020.  

Pandemins påverkan
Året 2020 blev inte som 
någon tänkt, pandemin i 
världen och Sverige har också 
påverkat vår verksamhet. Vid 
distriktsstyrelsens möte i ok-
tober beslutade styrelsen att 
ställa in all verksamhet med 
övernattning fram till årsskiftet 
2020/2021. Under året har dock 
verksamhet ställts in tidigare för 
att genomförande inte varit säkert 
utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
Följande verksamhet har ställts in: Midsom-
marläger på ÅH, Nattkampen, LägerÄger, distrikts-
kvällar samt höstens del av utbildningar för unga. 
Utbildningar för unga erbjudas dock digitalt i januari 
2021. Genom att ställa om verksamhet har vi dock 
kunnat genomföra mycket arrangemang även under 
det speciella året 2020.  

Distriktsårsmöte Göteborg stiftskansli/digitalt
Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs 
stifts högsta beslutande organ. Där fattas bland annat 
beslut om organisationens budget, verksamhetsplan 
och eventuella stadgeändringar. Där väljs också ord-
förande och distriktsstyrelse för kommande mandat-
period. 2020 års möte genomfördes digitalt, personal, 
presidiet och styrelsen samlades på Göteborg stifts-
kansli. I mötet deltog 31 medlemmar varav 18 stycken 
deltog som ombud för att bland annat ta beslut om 
verksamhetsplan, budget och propositioner samt 
tillsätta distriktsstyrelsen. Möten genomfördes under 
en dag den 18 april, ombuden beslutade om organisa-

VERKSAMHET 2020
tionens framtid och riktning. Morgonen inleddes men 
morgonbön av Biskop Susanne Rappamn. Under mötet 
antogs verksamhetsplan och budget för innevarande 
och nästkommande år samt antogs också en proposi-
tion om att distriktets tema ska fokusera på medlem-
skapet genom namnet ”Du är medlem”. 

Distriktsstyrelsens arbete
Distriktsstyrelsen (DS) är valda av årsmötet för att re-
presentera distriktet i olika sammanhang och ska hjäl-
pa och stödja lokalavdelningarna och verksamheten. 
Distriktsstyrelsen har under året haft 12 sammanträ-
den samt ett konstituerande möte. Under januari-april 

leddes styrelsen av ordförande Rebecka Persson. 
På distriktsårsmötet i april valdes Linda An-

dreasson Baltra till ordförande och hon 
ledde styrelsearbetet tillsammans 

med vice ordförande Elin Kakko 
från april-december. Mötena har 

främst varit digitala under året 
2020. Arbetet under året 2020 
har fokuserat på att stötta 
medlemmar och personal 
att ställa om sin verksamhet 
som följs av pandemin, i detta 
har arbetet med att stärka 

lokalavdelningskontakten 
och vikten av att vara medlem 

inkluderats. Distriktsstyrelsens 
sammansättning och närvaro för 

året som gått går att läsa mer om på 
sidan 7 i denna årsredovisning.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) är distriktsstyrelsens beredande, 
planerande och beslutande organ då distriktsstyrelsen 
ej är samlad. Arbetsutskottet arbetar med att förbe-
reda distriktsstyrelsens sammanträden genom att 
ta fram beslutsunderlag och komma med förslag till 
beslut eller olika alternativa lösningar. Arbetsutskottet 
består av fyra styrelsemedlemmar och självskrivna är 
distriktsordförande samt vice ordförande. Information 
om utskottets sammansättning finns på sidan 7 i denna 
årsredovisning.

Ekonomiutskott
Ekonomiutskottet (EU) utses av distriktsstyrelsen. De 
har till uppgift att förbereda budgetförslag, att under 
året kontinuerligt bearbeta de ekonomiska rapporter-
na, att framlägga förslag på ekonomisk förvaltning, att 
bistå övriga utskott och planeringsgrupper i ekonomis-
ka frågor samt att upprätta bokslut. Utskottet består 
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av tre-fyra ledamöter och den av stiftskonsulenterna 
som samordnar ekonomin är adjungerad, detta år har 
dock utskottet enbart bestått av två ledamöter och 
därav har samtliga ekonomiska beslut fattas i distrikts-
styrelsen.  Mer detaljerad information om utskottets 
sammansättning finns på sidan 7 i denna årsredovisning.

Distriktsstyrelsens lokalavdelningsgrupper
Under 2018 skapades lokalavdelningsgrupper inom 
distriktsstyrelsen. Det finns tre grupper, en för de norra, 
en för de centrala respektive en för de södra lokalav-
delningarna i distriktet. Syftet med grupperna är att 
distriktsstyrelsen ska skapa kontakt med medlemmar 
i stiftet samt kunna verka som en länk mellan lokalav-
delningar. Dessa grupper har fort¬satt sitt arbete under 
2020 bland annat genom kontinuerlig kontakt och rap-
portering i distriktsstyrelsen samt genom att anordna 
gemenskapsfrämjande aktiviteter (distriktskvällar).

Barnkonsekvensanalysarbete
Barnen har en särställning i kristen tro. Sedan 
2013 ska en barnkonsekvensanalys göras 
på alla beslut i Svenska kyrkan. Det 
handlar om att barnens bästa ska 
vara i åtanke när beslut tas, så 
att inga av artiklarna i barnkon-
ventionen kränks. Vi i Svenska 
Kyrkans Unga i Göteborgs stift 
tycker att det är viktigt att 
målgruppen, i det här fallet 
barn och unga, är delaktiga i 
barnkonsekvensanalysarbetet 
i församlingarna och arbetar 
därför med utbildning i frågan.

Riksårsmöte 2020, digitalt
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte är 
organisationens högsta beslutande organ. 
2020 års möte hölls den augusti digitalt. Göte-
borgs ombud samlades tillsammans på Åh stiftsgård för 
att följa det digitala mötet gemensamt den 6-8 augusti. 
Där beslutades bland annat om verksamhetsplan, 
budget och förändrade medlemskapsformer för Svenska 
Kyrkans Unga. Under årets riksårsmöte deltog  11 ombud 
från Göteborgs distrikt. Om man vill ta del av beslut och 
dylikt så går detta att hitta på förbundets hemsida.

De Ungas Kyrkomöte
De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska 
kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, vad 
barn och unga tycker om några av de frågor som de 
beslutar om. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare 
(utsedda av distrikten) och diskuterar och skriver mo-
tionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomö-
tet. I år skedde detta event helt digitalt och i förändrad 
form, där deltagarna skriftligt fick tillsammans skapa 
en gemensam röst till kyrkomötet pga. pandemi. Läs 
gärna mer om detta på förbundets hemsida.

Utbildningar
Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en 
växer som människa och att en lättare blir en del av ett 
sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker 
en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden 
är våra utbildningar för unga.

Våga Vara Viktig
Våga vara viktig är en årligt återkommande inspira-
tionsdag för unga. Den genomförs lokalt och i samar-
bete med olika församlingar. Lördagen den 1 februari 
bjöd vi tillsammans med Bäve församling i Uddevalla in 
till en sådan dag. Fokus för dagen låg på att deltagarna 
skulle få fokusera på sig själva i relation till sin uppgift 
i kyrkan. Många ideella fortsätter att ge så mycket och 
detta är en dag då de skall få ta emot och fokusera på 
sig själva. Inledningsvis hade vi ett gemensamt före-
drag tillsam¬mans med Cissi Glittvik som är pratade 
om ”Själavård för insidan”. Därefter fick ungdomarna 

delta i workshops, bland annat om att våga 
ta plats, att få ta del av Maskrosen i 

Stenungssund och ledargestal¬ter i 
bibeln. Totalt deltog 47 personer 

inkl. ledare ungdomar och ledare 
från församlingar och pastorat i 

Bäve, Ljungskile och Stenungs-
sund, Löftadalen, Kungsbacka-
Hanhals under dagen. 

Utbildningar för Unga
Vi vill stötta unga männ-

iskor som söker en plats i sin 
församling. Ett av våra viktigaste 

områden är våra utbildningar för 
unga. Detta gör vi både lokalt men 

också genom våra kurshelger på Helsjön 
folkhögskola där vi erbjuder fyra olika spår: 

Ung Ledare är en grundutbildning för de som är 
15-17 år och är, eller kommer att bli, ledare i försam-
lingens konfirmandarbete. Ledarutbildning 17+ är en 
fördjupningskurs för de som är 17-25 år och har minst 
ett års erfarenhet som ung ledare. Ung Musiker är en 
grundutbildning för de som är 15 år och uppåt och som 
på olika sätt vill bidra med musik i församlingens ar-
bete. Ung Ideell är en inspirationsutbildning för de som 
är 15 år och uppåt, ideell i församlingen och som vill 
fördjupa sin tro, hitta sina gåvor och se vilka möjlighe-
ter som finns i församlingen. Dessa utbildningar består 
av en delkurs på höstterminen och en på vårterminen. 
Under våren 2020 avslutade utbildningarna 2019-
2020 års del 2. Detta läsår utgick spåret Ung Musiker, 
på grund av för få anmälda. Totalt deltog 95 ungdomar 
från församlingar och pastorat i Annedal, Askim, Carl 
Johan, Dalaberg, Fässberg, Harplinge-Steninge, Här-
landa, Ljungskile, Nylöse, Oskarström, Vinberg-Ljung-
by, Älvsborg och Romakloster i Visby stift. Höstens 
utbildningshelg i november har på grund av pandemin 
flyttas fram till en digital variant i januari 2021. 
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Lokala utbildningar
Under året har vi också haft kortare och längre utbild-
ningar i flera olika församlingar. I Halmstads församling 
har vi varit en del av deras ledarutbildning under 2020. 
Den utbildningen följer kursplanen för Ung Ledare och 
görs i samverkan med Halmstads församling. 

Mötesplatser, arrangemang och 
samarrangemang

Juniorläger
Vårt årliga juniorläger på Helsjön hade 2020 temat 
händer i alla länder. Lägret hölls den 27-30 juli på Hel-
sjön folkhögskola och planerades och genomfördes till-
sammans med Löftadalen och Istorps pastorat. Under 
lägret fick deltagarna vara med i aktiviteter, andakter, 
måla, pyssla och naturligtvis bada mycket i sjön. Totalt 
deltog 26 barn och 5 ledare.

Bibelskolan
Vi erbjuder varje år en bibelskola tillsammans med 
Göteborgs stift och Helsjön folkhögskola. Detta är ett 
samarrangemang och också en del av utbildningen för 
de som gör ungresurs-året. Men det är också öppet 
för andra unga vuxna mellan 17-30 år som vill lära sig 
mer, fördjupa sig och samtala om bibeln tillsammans 
med andra. Under vårterminen träffades totalt 23 unga 
vuxna för att tillsammans studera mötet med Matteus 
och samtala om tro. Bibelskolan läsåret 2019-2020 av-
slutades i april. Under höstterminen var det dags för ett 
nytt läsår och denna gång studerades Johannesevang-
eliet i bibelskolan Möte med Johannes. Vid 4 tillfällen 
under höstterminen träffades totalt 34 unga vuxna. 
Denna omgång av bibelskolan fortsätter och avslutas 
under våren 2021.

Kick off och På lika villkor
I augusti 2020 genomfördes en kick-off för pedagogisk 
personal i Göteborg och Skara stift. I planeringen av 
denna kickoff deltog Svenska Kyrkans Unga i Göteborg 
och Skara stift samt Sensus. På grund av pandemin var 
arrangemanget digitalt. Under dagarna fick den peda-
gogiska personal hör en mängd olika föreläsningar och 
workshops, temat på dagarna var Berättelsernas livskraft.

I samband med kickoffen genomfördes också kurs-
dagen på lika villkor med Sensus, Göteborg stift och 
Karlstad stift, under denna dag medverkade Svenska 
Kyrkans Unga i Göteborg stifts personal. Dagen inne-
höll föredrag och workshops med fokus på en kyrka där 
alla är välkomna och på lika villkor. 

Ung i världsvida kyrkan
Varje år sänder Svenska kyrkan ut unga människor 
under 30 år på en tremånaders praktik i en kyrka i 
Tanzania, Filippinerna eller Costa Rica. År 2019 skickade 

Göteborgs stift ut två deltagare i det här stipendi-
atprogrammet, till Costa Rica och Filippinerna. Efter 
hemkomst har de båda varit tillgänglig för att åka runt i 
stiftet, under våren 2020 deltog dessa på våra utbild-
ningar för unga. Hösten 2020 deltog inte Göteborg 
stift i utbytesprogrammet på grund av vakans på 
stiftskansliet. 

Bärkraft - internationell dag
I november 2020 var vi med och arrangerade en 
internationell dag digitalt om Svenska kyrkans inter-
nationella påverkansarbete utifrån temat bärkraft. 
Dagen fylldes med inspirerande föredrag, samtal och 
workshops på ämnet och var ett samarbete mellan 
Göteborgs- och Skara stift, Svenska Kyrkans Unga i 
Göteborgs och Skara stift samt Sensus, i planeringen 
deltog ledamöter från distriktsstyrelsen. Totalt deltog 
över 160 ideella, förtroende och anställda under den 
digitala dagen.  

Medlemmar och lokalavdelningar
Att stödja församlingar och lokalavdelningar är en 
oerhört viktig uppgift för distriktet. Under året har 
ledamöter i distriktsstyrelsen och personal besökt 
lokalavdelningar runt om i hela distriktet för att ta del 
av arbetet lokalt och träffa medlemmar. Det har blivit 
många värdefulla möten, oavsett om besöken har 
handlat om att leda en utbildning eller bara att umgås 
en helt vanlig vardagskväll. Under året har flera lokal-
avdelningar vaknat till liv och på nytt introducerats för 
vår rörelse. Vi har lagt stor vikt vid att hjälpa lokalav-
delningarna att använda medlemssidorna och på de 
sätt som lokalavdelningarna själva har efterfrågat. 
Alla distriktets lokalavdelningar har kontaktats, men 
vissa har använt oss mer, andra mindre. Även om vårt 
främsta fokus har varit de lokalavdelningar som redan 
finns har vi besökt flera församlingar som inte har sitt 
barn- och ungdomsarbete anslutet till Svenska Kyrkans 
Unga hoppas på att 2021 välkomna ytterligare några 
lokalavdelningar till rörelsen. Sammanlagt hade vi vid 
2020 års utgång 878 medlemmar (varav 765 mellan 
0-30 år) fördelat på 37 lokalavdelningar. Se antalet 
medlemmar och statistik för året på sidan 8 i denna 
årsredovisning. 

Distriktskvällar och avtackning
Under våren planerade distriktskvällar men på grund 
av pandemin ställdes dessa tyvärr in. Under hösten 
2020 beslutades att genomföra två olika tillfällen där 
distriktets medlemmar kunde samlas, dessa genom-
fördes digitalt. Den 20 november och 11e december 
samlades medlemmar för att mötas i lek, samtal och 
andakt i ett digitalt format. Den tredje oktober har också 
tidigare konsulent Björn Edvardsson tackats av för sin 
tid arbetande hos oss. Under avtackning deltog flera 
medlemmar från Svenska Kyrkans Unga i Göteborg samt 
distriktsstyrelsen. 
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Svenska Kyrkans Unga i Göteborg stift genomfördes i ok-
tober där personal och distriktsstyrelsen bjöd in medlem-
mar och personal för att besöka stiftskansliet och samtala 
om Svenska Kyrkans Unga samt möta den nya personalen. 

ungresurs.nu
ungresurs.nu är ett samarrangemang mellan Svenska 
Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Hel-
sjöns folkhög¬skola. Under tio månader får en ung vuxen 
18-25 år möjlighet att ta del av kyrkans och församling-
ens liv och verksamhet. Förutom det dagliga arbetet i 
församlingen innehåller året 18 kursdagar på folkhögsko-
la tillsammans med de andra praktikanter fördelade på 
fyra tillfällen. Dessutom är det önskvärt att prakti-
kanterna deltar i den bibelskola som Svenska 
Kyrkans Unga i Göteborgs stift bedriver 
tillsammans med Göteborg stift och 
Helsjön folkhögskola.

I slutet av 2018 kom besked 
om att i det budgetförslag 
som kyrkomötet antagit 
fanns tre miljoner för-
delade över tre år till 
ungresurs.nu. I beslutet 
stod det att ungresurs.nu 
under denna period ska 
förstärka och förnya prak-
tikåret, vara på fler mö-
tesplatser samt samarbeta 
med fler stift. Detta gäller 
för år 2019, 2020 samt 2021. 
Vi har delgett kyrkostyrelsen en 
delårsrapport där vi b.la. äskar för 
att få mer pengar och förlänga eller 
göra projektet permanent. 

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift arbetar sedan 
många år tillbaka med samordning och administration av 
ungresurs.nu och detta ligger som en del av en av stifts-
konsulenternas tjänster. I och med kyrkomötets beslut 
och de extra pengar som kom in beslutade styrgruppen 
för ungresurs.nu att utöka den delen av tjänsten till 40%. 
Det finns även en extern resurs på 20% som arbetar med 
kommunikation och marknadsföring. I det arbetet ligger 
bland annat produktion av nytt informationsmaterial 
och ny hemsida samt att medverka på flera arenor för 
att göra ungresurs.nu synligt. Dessa arenor har delats 
upp i interna och externa arenor. Under 2020 har många 
arenor blivit inställda eller digitala pga. Corona. Interna 
mötesplatser: Distriktsårsmötet i Göteborg, Försam-
lingspedagogernas yrkesförbunds konferens och års-
möte, film till presidiekonferens, material skickad till alla 
stifts direktorer, rekryteringsteam samt kommunikatörer, 
ett webinar med Luleå stift samt kontakt med andra 
stift såsom Visby, Karlstad och Skara lite extra. Externa 
mötesplatser: Handläggare för ungresurs.nu har varit 
ute med Göteborgs stifts rekryteringsteam på kontrakts-

träffar för att möta prostar och kyrkoherdar samt besökt 
flera andra stift och rekryteringsteam. Vi har haft annons 
i Kyrkans Tidning vid flera tillfällen. 

Deltagare i programmet
I maj 2020 avslutade 23 deltagare sin praktik inom ramar-
na för ungresurs.nu. I augusti påbörjade 33 deltagare sitt 
praktikår för läsåret 2020-2021. En av dessa med placering 
i Berlin. Detta innebär en ökning med 43,5%. 

Personal
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift hade 2,8 tjänster 
knutna till sig, två konsulenttjänster på 100% samt en 

kommunikatörstjänst på 80% fram till augusti, 
efter detta har kommunikationsarbetet 

förändrats och Göteborg stift ger oss 
tillgång till kommunikationsre-

surser upp till 80 procent från 
augusti. Under första delen 

av året 2020 var anställda 
på dessa tjänster Björn 
Edvardsson och Cecilia 
Cedergren (stiftskonsu-
lenter) samt Kristine Ålöv 
(kommunikatör). Björn 
Edvardsson avslutade 
sin tjänst i början året. 

Efter honom efterträdde 
Ida Liljeblad med start av 

sin anställning i juni. Mellan 
dessa har Linnea Hagström 

och Nils Jernqvist gjort vissa 
arrangemang anställd på timmar. 

Ida arbetar främst med kontak¬ten 
med distriktsstyrelsen, kursledning ung 

resurs och annan verksamhet. Cecilia Cedergren 
har främst fokus på vår ekonomiska samordning och 
ungresurs.nu samt tillsammans genomför Ida och Cecilia 
utbildningar för unga. Och Kristine Ålöv arbetar med 
kommunikation, både externt och internt. Under 2020 
har delar av Cecilia Cedergrens tjänst varit fokuserad på 
ungresurs.nu. På den delen har vi haft vikarie. Under för-
sta delen av året Nils Jernqvist följt av Linnea Hagström 
sedan följt av Teodor Ek. Personalen sitter i stiftskansliets 
lokaler vid Lilla Bommen, i Läppstiftet, Göteborg och 
ingår i teamet för Lärande och Undervisning.

Kommunikation

Adventskalender
Under december 2020 kunde medlemmar och andra 
intres¬serade följa Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs 
stifts digitala adventskalender på vår Facebooksida. Varje 
söndag publicerade ett kort videoklipp på temat mer-



* Axel Sahlstedt valde att lämna sitt förtroende uppdrag i oktober 2019. 
** Klara Kristiansson valde att lämna sitt förtroendeuppdrag i september 2020. 
*** Nora Jansson valde att lämna sitt förtroendeuppdrag i maj 2020.

Distriktsstyrelsen sammansättning 2020

18 april - 31 december   Närvaro             
Ordförande Linda Andreasson Baltra  8/8
  
Vice ordförande Elin Kakko  5/8

Ledamöter William Qvicklund  4/8
 Märta Brodén Laos  3/8
 Oscar Hasewinkel  6/8
 Ellen Jörnestrand  1/8
 Alice Andreasson  7/8
 Andrea Edvardsson  6/8
 Klara Kristiansson**  2/8
 
Ersättare Nora Jansson***  -
 Nora Johansson  7/8 
                                                       
Adjungerade Ida Liljeblad  personal
 Cecilia Cedergren  personal
 Kristine Ålöv  personal
 Linnéa Hagström  vik.personal
 Teodor Ek  vik.personal

1 januari - 18 april   Närvaro              
Ordförande Rebecka Persson  4/5 
 
Vice ordförande Linda Andreasson Baltra  5/5
Ledamöter Elisabeth Dahlberg  2/5  
 Nora Johansson  2/5
 Rasmus Fagerström  0/5
 Oscar Hasewinkel  4/5
 Ellen Jörnestrand  1/5
 Elin Kakko  5/5
 Axel Sahlstedt*  0/5 
 
Ersättare Alice Andreasson  5/5
 Calle Ågren  4/5
                                                       
Adjungerade Björn Edvardsson  personal
 Ida Liljeblad  personal
 Cecilia Cedergren  personal
 Kristine Ålöv  personal
 Nils Jernqvist  vik.personal
 Linnéa Hagström  vik.personal
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Distriktsstyrelsens lokalavdelningsgrupper
Norra
Nora Johansson
William Qvicklund
Elin Kakko

Centrala
Märta Brodén Laos
Linda Andreasson Baltra
Oskar Hasewinkel
Andrea Edvardsson

Södra
Alice Andreasson
Ellen Jörnestrand

värde att vara medlem, med påverkan av pandemin och 
adventskänsla. Vi nådde cirka 1340 personer och hade cirka 
100 olika typer av interaktioner på Facebook samt 116 olika 
typer av reaktioner på Instagram.

Sociala medier
Under året har vi producerat innehåll på både Facebook 
och Instagram. Facebook används främst som ett hjälpme-
del för att sprida information om arrangemang om annat. 
Detta konto används främst av personalen och vid tillfällen 
av distriktsstyrelsen. Instagramkontot är ett verktyg för 
att ge ögonblicksbilder med text och bild ifrån pågående 
arrangemang och liknande. Detta konto har under årets 

skötts av distriktsstyrelsen samt personal. Facebooksidan 
hade i slutet av året 574 följare och Instagramkontot hade 
cirka 493 följare. 

Nyhetsbrev
Första måndagen i varje månad har vårt nyhetsbrev Infor-
matören gått ut till medlemmar och andra intresserade. I 
det kan man läsa allmän information om vad som händer 
i Svenska Kyrkans Unga, både på riksnivå och i Göteborgs 
distrikt. Där finns också information om arrangemang som 
ligger framöver. Nyhetsbrevet hade i slutet av året 1114 
prenumeranter.

Ledamöter i utskotten 2020   
Ekonomiutskottet (EU):                                             
Linda Andreasson Baltra  jan-apr
Oscar Hasewinkel jan-apr
Ellen Jörnestrand jan-apr
Elin Kakko apr-dec
Andrea Edvardsson apr-dec

Arbetsutskottet (AU), jan-apr:                
Rebecka Persson   
Linda Andreasson Baltra  
Nora Johansson 
Elisabeth Dahlberg

Arbetsutskottet (AU), apr-dec:                
Linda Andreasson Baltra 
Elin Kakko
Oscar Hasewinkel
Alice Andreasson
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Medlemsstatistik 2020

Västra Götalandsregionen

# Lokalavdelningens namn 6-25 år 0-5 år 26-30 år Vuxenmedlem Totalt
1 Angered 18 0 0 1 19
2 Annedals förs 18 0 4 6 28
3 Askim 32 0 2 2 36
4 Carl Johans Kamraterna 49 1 0 10 60
5 Frölunda 5 0 3 1 9
6 Fässberg församling 44 0 1 6 51
7 Göteborgs stifts Gemensamma Alternativ 12 1 4 13 30
8 Härlanda 2 0 1 1 4
9 Kållered 2 0 0 1 3
10 Lane-Ryr 0 0 0 0 0
11 Ljungskile förs 42 0 1 3 46
12 Lundby 41 0 1 6 48
13 Orust 5 0 0 2 7
14 Saft Kompani 3 0 0 0 3
15 Stensjöns förs 21 0 4 1 26
16 Stenungsund 0 0 3 0 3
17 Strömstad 21 0 0 1 22
18 Tanums förs 13 0 2 3 18
19 Tjörn 22 0 0 4 26
20 Torsby pastorat 11 0 1 0 12
21 Tuve 3 0 0 2 5
22 Töllsjö (vilande) 0 0 0 0 0
23 Älvsborgs förs 30 3 2 8 43
24 Örgryte 4 0 3 1 8
Totalt Västra Götaland: 398 5 32 72 507

Region Halland

# Lokalavdelningens namn 6-25 år 0-5 år 26-30 år Vuxenmedlem Totalt
1 Getinge-Rävinge förs 2 0 0 0 2
2 Halmstad SKUMNIK 39 0 1 6 46
3 Harplinge & Steninge 53 0 1 3 57
4 Laholms Pastorat (SKULP) 12 0 2 1 15
5 Lindberga 10 0 0 3 13
6 Löftadalens past 18 0 0 3 21
7 Oskarströms förs 14 0 3 3 20
8 St Nikolai förs (vilande) 0 0 0 0 0
9 Snöstorp-Breared 51 0 0 3 54
10 Särö pastorat 74 0 4 7 85
11 Söndrum Vapnö Församling 30 0 2 8 40
12 Torup 0 0 0 0 0
13 Värö 13 0 1 4 18
Totalt Halland: 316 0 14 41 371

Totalt antal medlemmar i distriket: 6-25 år 0-5 år 26-30 år Vuxenmedlem Totalt
714 5 46 113 878
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KOMMENTARER TILL ÅRETS 
RESULTAT

 
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 

 

Sida 2 av 2 
 

 
 
Balansräkning  2020-12-31 2019-12-31 

    
Tillgångar    
Inventarier Not 3 0 0 
Kundfordringar Not 4 0 245 625 
Övriga fordringar  0 0 
Kassa och bank Not 5 1 092 338 1 010 201 
Summa tillgångar  1 092 338 1 255 826 

    
    
Eget Kapital    
Balanserat över-/underskott  878 752 421 002 
Årets över-/underskott Not 8 216 563 457 750 
Summa eget kapital  1 095 315 878 752 

    
    
Skulder    
Leverantörsskulder Not 6 13 031 195 944 
Övriga skulder Not 7 -16 008 181 130 
Summa skulder  -2 977 377 074 

    
    
Summa eget kapital och skulder  1 092 338 1 255 826 
 
 
 
Kommentar till 2019 års resultat 
2019 års resultat visar ett överskott på 458 tkr. 
Av överskottet ska 284 tkr öronmärkas till Ung resurs, projekt 1520  
och 40 tkr öronmärkas till Nattkampen 2021, projekt 1450.  
Detta innebär att förutom tilldelad budget 2020 kan projekten 1520 och 1450 använda de 
öronmärkta pengarna till verksamheten under kommande år. 
  
 
Kommentar till årets resultat 
2020 års resultat visar ett överskott på 217 tkr. 
Av resultatet ska 256 tkr öronmärkas till Ung resurs, projekt 1520, vilket innebär att övrig 
verksamhet redovisade ett underskott på -39 tkr 
Detta innebär att förutom tilldelad budget 2021 kan projekt 1520 använda de öronmärkta 
pengarna från 2019 och 2020 till verksamheten under kommande år. 
Projekt 1450 kan använda de öronmärkta pengarna från 2019 till verksamhet under 
kommande år. 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
OCH NOTER
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