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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 församlingen 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 2019.

Distriktsårsmöte i Fässberg
Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans 
Unga i Göteborgs stifts högsta beslu-
tande organ. Där fattas bland annat 
beslut om organisationens budget, 
verksamhetsplan och eventuella 
stadgeändringar. Där väljs också 
ordförande och distriktsstyrelse 
för kommande mandatperiod. 
2019 års möte hölls den 5-7 
april i Fässbergs församling, 
Mölndals pastorat. Där samlades 
totalt 45 medlemmar varav 27 
ombud och ersättare för att bland 
annat ta beslut om verksamhetsplan, 
budget och propositioner samt tillsätta 
distriktsstyrelsen. Helgen inleddes med 
årsmötesskola och mötets öppnande samt en 
mässa som leddes av Göteborgs stift biskop, Su-
sanne Rappmann. Under lördagen hölls den största delen 
av årsmötet men också workshops. Och på lördagskvällen 
bjöds alla medlemmar som ville och hade möjlighet in till en 
tacokväll. På söndagen avslutades mötet och vi firade mässa 
tillsammans med församlingen. Förutom att mötet under 
helgen antog verksamhetsplan och budget för innevarande 
och nästkommande år så antogs också en proposition om att 
distriktet under kommande år, i alla arrangemang på något 
sätt ska knyta an till temat Ungas psykiska hälsa. 

Distriktsstyrelsens arbete
Distriktsstyrelsen (DS) är valda av årsmötet för att represen-
tera distriktet i olika sammanhang och ska hjälpa och stödja 
lokalavdelningarna och verksamheten. Distriktsstyrelsen har 
under året haft 11 sammanträden samt ett konstituerande 
möte. Under januari-april leddes styrelsen av ordförande 
Carolina Madsen. På distriktsårsmötet i april valdes Re-
becka Persson till ordförande och hon ledde styrelsearbetet 
tillsammans med vice ordförande Linda Andreasson Baltra 
från april-december. Mötena har främst varit förlagda till 
församlingshem runt omkring i stiftet. I den verksamhetsplan 
som antogs av distriktsårsmötet i april 2019 ville distrikts-
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styrelsen under året arbeta ännu mer med att öka sin kontakt 
med och närvaro hos lokalavdelningarna samt att främja 
kontakt och samarbete mellan lokalavdelningar och verka för 
en ökad gemenskapskänsla i distriktet. Därför har de fortsatt 
att arbeta i de lokalavdelningsgrupper som skapades 2018. 
Distriktsstyrelsens sammansättning och närvaro för året som 
gått går att läsa mer om på sidan 7 i denna årsredovisning.

Arbetsutskottets arbete
Arbetsutskottet (AU) är distriktsstyrelsens beredande, 
planerande och beslutande organ då distriktsstyrelsen ej är 
samlad. Arbetsutskottet arbetar med att förbereda distrikts-
styrelsens 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 sam-

mansättning finns på sidan 7.

Ekonomiutskottets arbete
Ekonomiutskottet (EU) utses av di-
striktsstyrelsen. De har till uppgift 
att förbereda budgetförslag, att 
under året kontinuerligt bearbeta 
de ekonomiska rapporterna, att 
framlägga förslag på ekonomisk 
förvaltning, att bistå övriga 
utskott och planeringsgrupper 
i ekonomiska frågor samt att 

upprätta bokslut. Utskottet består 
av tre-fyra ledamöter och den av 

stiftskonsulenterna som samordnar 
ekonomin är adjungerad. Mer detaljerad 

information om utskottets sammansätt-
ning finns på sidan 7 i denna årsredovisning.

Distriktsstyrelsens lokalavdelningsgrupper
Under 2018 skapades lokalavdelningsgrupper inom distrikts-
styrelsen. Det finns tre grupper, en för de norra, en för de 
centrala respektive en för de södra lokalavdelningarna i 
distriktet. Syftet med grupperna är att distriktsstyrelsen ska 
skapa kontakt med medlemmar i stiftet samt kunna verka 
som en länk mellan lokalavdelningar. Dessa grupper har fort-
satt sitt arbete under 2019 bland annat genom kontinuerlig 
kontakt och rapportering i distriktsstyrelsen samt genom att 
anordna gemenskapsfrämjande aktiviteter, läs mer om detta 
under Medlemmar och lokalavdelningar på sidan 5.

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 barnkonventionen 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. 
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Riksårsmöte 2019 i Stockholm
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte är organisationens hög-
sta beslutande organ. 2019 års möte hölls den 8-11 augusti 
i Hallunda utanför Stockholm. Där beslutades bland annat 
om verksamhetsplan, budget och ett tillägg till Påverkansdo-
kumentet 2018-2021 inför kyrkovalet 2021 om att Svenska 
kyrkan till 2035 ska ha klimatkompenserande åtgärder som 
motsvarar det dubbla av organisationens utsläpp. Jakob 
Schwarz valdes om till förbundsordförande på 2 år och delar 
av förbundsstyrelsen tillsattes. Totalt deltog 8 ombud och 
övriga deltagare från Göteborgs distrikt. Om man vill ta del av 
beslut och dylikt så går detta att hitta på förbundets hemsida.

De Ungas Kyrkomöte 2019
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 motionssvar till motioner som har 
kommit in till kyrkomötet. De Ungas Kyrkomöte följs också 
upp med ett Forum, där delta¬garna möter kyrkomötesleda-
möter för att ta samtalet vidare. 2019 var De Ungas Kyrko-
möte den 28-29 september och forumet den 30 september. 
Göteborgs distrikt skickade detta år 4 ombud att represen-
tera stiftet.

Rikshelg 2019 i Rättvik
Rikshelgen är en helg för de som sitter med i en distriktssty-
relse, arbetar med Svenska Kyrkans Unga i ett av våra distrikt 
eller är riksaktiv på annat sätt, till exempel i en nationell 
arbetsgrupp. Helgen innehåller utbildning, inspiration och 
delande. 2019 års rikshelg ägde rum på Stiftsgården i Rättvik 
den 18-20 oktober och 4 deltagare från Göteborg deltog. 

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

Utbildningar för unga på Helsjön folkhögskola
Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin för-
samling. 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 församlingens konfir-
mandarbete. 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 för-
samlingens arbete. 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 möjligheter som 
finns i församlingen. Dessa utbildningar består av en delkurs 
på höstterminen och en på vårterminen. 

Den 19-21 januari avslutade vi 2018-2019 års utbildningshel-
ger. Totalt deltog då 27 ungdomar från församlingar och pas-
torat i Älvsborg, Askim, Kållered, Annedal, och Oskarström. 

Den 8-10 november 2019 drog vi igång 2019-2020 års utbild-
ningar med delkurs 1. 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, Härlanda, Ljungskile, 
Nylöse, Oskarström, Vinberg-Ljungby, Älvsborg och Roma-
kloster i Visby stift.

Våga vara viktig i Bäve
Våga vara viktig är en årligt återkommande inspirationsdag 
för unga. Den genomförs lokalt och i samarbete med olika 
församlingar. Lördagen den 9 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 
föredrag under rubriken ”Vara sig själv i kyrkan” tillsam-
mans med Mirjam Fors som är kaplan på Vårdsnäs stiftsgård. 
Därefter fick ungdomarna delta i workshops, bland annat om 
klimatångest, att praktisera hoppet i vår tid och ledargestal-
ter i bibeln. Totalt deltog cirka 35 ungdomar och ledare från 
församlingar och pastorat i Bäve, Ljungskile, Munkedal, Orust 
och Stenungssund under dagen. 

Lokala utbildningar
Under året har vi också haft kortare och längre utbildningar i 
flera olika församlingar. I Halmstads församling har vi under 
året avslutat 2018-2019 års utbildning och påbörjat 2019-
2020 års utbildningar. Den utbildningen följer kursplanen för 
Ung Ledare och görs i samverkan med Halmstads församling. 
Under vårterminen träffades 31 unga ledare vid 3 tillfällen 
för att avsluta sin utbildning. Den 21 september påbörjades 
2019-2020 års utbildningar. Vi har också genomfört utbild-
ningar för unga ledare och ideella från Strömstad, Billdal, 
Nylöse, Lundby och Ljungskile. Ibland hos dem lokalt och 
ibland på en lägergård. Det har varit olika ämnen och teman 
på utbildningarna, mest har fokus legat på ledarskap och 
lekens roll i verksamheten.

Mötesplatser, arrangemang och 
samarrangemang

Midsommarläger på Åh stiftsgård
Den 20-23 juni arrangerade vi tillsammans med Åh stiftsgård 
Midsommarläger. Lägret riktade sig till de som passerat 15 
år. Dagarna innehöll roliga aktiviteter, bön och lovsång, mid-
sommarfirande, lek, sköna kvällar vid havet, gemenskap och 
mycket mer. Totalt deltog ett femtontal ungdomar.

Juniorläger
Vårt årliga juniorläger på Helsjön hade 2019 temat Älskad. 
Lägret hölls den 29 juli-1 augusti på Helsjön folkhögskola 
och planerades och genomfördes tillsammans med försam-
lingarna i Kungsbacka-Hanhals och Istorp. Under lägret fick 
deltagarna vara med i aktiviteter, andakter, måla, pyssla och 
naturligtvis bada mycket i sjön. Totalt deltog 26 deltagare 
och ledare.
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Nattkampen
Nattkampen, som är ett samarrangemang mellan olika di-
strikt i Svenska Kyrkans Unga, fyllde 2019 50 år. Skara distrikt 
stod som arrangörer men samtliga Nattkampsdistrikt var 
med i planering och hade egna ansvarsområden. Göteborgs 
distrikt ansvarade för caféet under helgen och lokalavdel-
ningarna i Fässberg och Halmstad hade aktivitetsstationer 
längs banan. Temat för 2019 års nattkamp var ”Bortom 
stjärnorna – lägereldarnas och sagornas tid”. Ifrån Göteborgs 
stift åkte detta år två fulla bussar med ett 80-tal deltagare 
till Nattkampen.  

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 16 unga vuxna för att tillsammans studera Apostlagär-
ningarna och samtala om tro. Bibelskolan läsåret 2018-2019 
avslutades i maj. Under höstterminen var det dags för ett 
nytt läsår och denna gång studerades Matteuse-
vangeliet i bibelskolan Möte med Matteus. Vid 
fyra tillfällen under höstterminen träffades 
totalt 24 unga vuxna. Denna omgång 
av bibelskolan fortsätter och avslutas 
under våren 2020.

Biskopens pedagogdag
Den 26 augusti bjöd Biskop 
Susanne Rappmann in till peda-
gogdag i Domkyrkan i Göteborg. 
Temat för dagen var Lärande och 
undervisning och satte fokus på 
vad kristen tro är och kan vara i 
vår folkkyrkliga tradition och vad 
det får för konsekvenser i det vi 
tillsammans undervisar och lär. Totalt 
deltog 193 församlings¬pedagoger och 
övrig personal med pedagogisk funktion. 
Förutom Biskop Susanne talade Jonas Eek och 
Maria Södling om olika vinklingar på temat. Deltagar-
na fick under dagen också delta i valbara seminarier. Svenska 
Kyrkans Unga i Göteborgs stift satt med i planeringen inför 
detta och deltog under dagen.

Ung i världsvida kyrkan
Varje år sänder Svenska kyrkan ut unga människor under 30 
år på en tremånaders praktik i en kyrka i Tanzania, Filippi-
nerna eller Costa Rica. År 2019 skickade Göteborgs stift ut 
två deltagare i det här stipendiatprogrammet, till Costa Rica 
och Filippinerna. Efter hemkomst har de båda varit tillgänglig 
för att åka runt i stiftet i olika sammanhang och dela med sig 
av sina upplevelser. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift 
arbetar tillsammans med Göteborgs stift i detta arbete med 
att sprida informationen om utbytet samt använder oss av 
dessa deltagare i vår verksamhet när de kommit hem.

Fri att förändra - internationell dag
I februari 2019 var vi med och arrangerade en internationell 
dag i Domkyrkan i Göteborg om Svenska kyrkans internatio-
nella påverkansarbete utifrån ett tro- och rättighetsbaserat 
perspektiv på temat Fri att förändra. 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. Totalt 
deltog över 200 ideella, förtroende och anställda under 
dagen.

West Pride
Tillsammans med flera andra kyrkliga aktörer var Svenska 
Kyrkans Unga i Göteborgs stift i juni 2019 med under West 
Pride. Bland annat fanns vi på plats i kyrkans tält på West 
Pride i Regnbågsparken i Bältesspännareparken i Göteborg. 
I anslutning till Regnbågsparaden anordnade vi också en 
Pride-picknick i Himlabacken i Göteborg. Vi bjöd på godis och 
snacks, lekte, gjorde ansiktsmålningar och hade en trevlig 
stund tillsammans innan vi tillsammans gick med i paraden.

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 ut-
bildning eller bara att umgås en helt 

vanlig vardagskväll. Under året har 
flera lokalavdelningar vaknat till liv 
och på nytt introducerats för vår 
rörelse. Vi har lagt stor vikt vid 
att hjälpa lokalavdelningarna att 
använda medlemssidorna och på 
de sätt som lokalavdelningarna 
själva har efterfrågat. Alla distrik-
tets lokalavdelningar har kontak-

tats, 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 2020 välkomna ytterligare 
några lokalavdelningar till rörelsen. Sammanlagt hade 

vi vid 2019 års utgång 925 antal medlemmar (varav 812 st 
mellan 0-30 år) fördelat på 35 lokalavdelningar. Se antalet 
medlemmar och statistik för året på sidan xx i denna årsredo-
visning. I den verksamhetsplan som antogs av distriktsårsmö-
tet i april 2019 ville distriktsstyrelsen under året arbeta med 
att öka sin kontakt med och närvaro hos lokalavdelningarna 
samt att främja kontakt och samarbete mellan lokalavdel-
ningar och verka för en ökad gemenskapskänsla i distriktet. 
För att arbeta med detta på bästa sätt valde distriktsstyrel-
sen att tillsätta tre lokalavdelningsgrupper som under året 
fokuserat på olika geografiska områden av vårt distrikt; norra, 
mellersta och södra gruppen. 

Distriktskväll i Halmstad
Den södra gruppen tog i december initiativ till en distrikts-
kväll i Halmstad. Den 7 december träffades ett tjugotal 
medlemmar från Halmstad-trakten och representanter från 
distriktsstyrelsen i St Nikolai församlingshem för en kväll 
med gemenskap, tårttävling, andakt, information om Svenska 
Kyrkans Unga och allmänt häng. Kvällen var uppskattad och 
denna satsning kommer att återkomma i andra delar av 
distriktet under 2020. 
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ungresurs.nu
ungresurs.nu är ett samarrangemang mellan Svenska Kyrkans 
Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjöns folkhög-
skola. Under tio månader får en ung vuxen 18-25 år möjlighet 
att ta del av kyrkans och församlingens liv och verksamhet. 
Gudsbild, församlingssyn, människosyn och bibelsyn är de äm-
nen som är mest centrala och som tillsammans formar kyrkans 
liv, verksamhet och inriktning. ungresurs.nu genomförs som en 
folkhögskolekurs på Helsjöns folkhögskola.

Förutom det dagliga arbetet i församlingen innehåller året ett 
antal kursdagar tillsammans med de andra volontärer fördelade 
på tre tillfällen. Dessutom är det önskvärt att volontärerna 
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 budgetför-
slag som kyrkomötet antagit fanns tre miljoner 
fördelade över tre år till ungresurs.nu. I 
beslutet stod det att ungresurs.nu under 
denna period ska förstärka och förnya 
praktikåret, vara på fler mötesplat-
ser samt samarbeta med fler stift. 

Svenska Kyrkans Unga i 
Göteborgs stift arbetar sedan 
många år tillbaka med sam-
ordning och administration 
av ungresurs.nu och detta 
ligger som en del av en av 
stiftskonsulenternas tjänster. 
I och med kyrkomötets be-
slut och de extra pengar som 
kom in beslutade styrgruppen 
för ungresurs.nu att utöka den 
delen av tjänsten till 30%. Allt 
eftersom året har fortlöpt har styr-
gruppen ökat på denna tjänst 40%. 
Dessutom sattes det av pengar för att 
anställa en extern resurs på 20% som skulle 
arbeta med kommunikation och marknadföring. 
Styrgruppen beslutade också att extra resurser och fokus 
skulle läggas på just marknadsföring och kommunikation. I det 
arbetet låg bland annat produktion av nytt informationsmate-
rial 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. INTERNA MÖTESPLATSER: Distriktsårsmö-
tet i Göteborg, Riksårsmötet, De Ungas Kyrkomöte, Rikshelgen, 
Nordisk konfirmandledarkonferens, Församlingspedagogernas 
yrkesförbunds konferens och årsmöte, Kyrkomötet, Kyrko-
herdedygn, Biskopens Pedagog-, Diakon- och Prästdag samt 
Musikernas fördjupningskurs. EXTERNA MÖTESPLATSER: SA-
CO-mässor i Stockholm och Malmö samt Kunskap & Framtids-
mässan i Göteborg. Stiftskonsulenten med samordningsansvar 
för ungresurs.nu har dessutom varit ute med Göteborgs stifts 
rekryteringsteam på kontraktsträffar för att möta prostar och 
kyrkoherdar samt besökt flera andra stift och rekryteringsteam. 

Deltagare i programmet
I maj 2019 avslutade 17 deltagare sin praktik inom ramarna för 
ungresurs.nu. I augusti påbörjade 23 deltagare sitt praktikår för 
läsåret 2019-2020. En av dessa med placering i Berlin. Detta 
innebär en ökning med 35%.

Personal
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har 2,8 tjänster knutna 
till sig, två konsulenttjänster på 100% samt en kommunikatörs-
tjänst på 80%. Anställda på dessa tjänster är Björn Edvardsson 
och Cecilia Cedergren (stiftskonsulenter) samt Kristine Ålöv 
(kommunikatör). Björn Edvardsson arbetar främst med kontak-
ten med distriktsstyrelsen, våra utbildningar för unga och annan 
verksamhet. Cecilia Cedergren har främst fokus på vår ekono-
miska samordning och ungresurs.nu. Och Kristine Ålöv arbetar 
med kommunikation, både externt och internt. Under 2019 har 
delar av Cecilia Cedergrens tjänst varit fokuserad på ungresurs.
nu. På den delen har vi haft vikarie. Under första månaderna 
arbetade Mikael Risenfors på denna tjänst med kontakten med 
våra medlemmar och lokalavdelningar. Detta togs sedan över 
av Nils Jernqvist. Personalen sitter i stiftskansliets lokaler vid 
Lilla Bommen, i Läppstiftet, Göteborg och ingår i teamet för 
Lärande och Undervisning respektive Kommunikationsteamet.

Kommunikation

Adventskalender
Under december 2019 kunde 
medlemmar och andra intres-
serade följa Svenska Kyrkans 
Unga i Göteborgs stifts 
digitala adventskalender på 
vår Facebooksida. Varje dag 
mellan den 1-24 december 
publicerade vi ett kort video-
klipp på temat Klimat. Bland 

annat fanns där videoklipp 
om hur en kan baka veganska 

pepparkakor, tips för klimatsmart 
shopping, greta Thunbergs fem 

bästa klimattips och varje advents-
söndag publicerades en klimatandakt. Vi 

nådde cirka 3700 personer och hade cirka 
200 olika typer av interaktioner. 

Sociala medier
Under året har vi producerat innehåll på både Facebook och 
Instagram. Facebook används främst som ett hjälpmedel för 
att sprida information om arrangemang om annat. Detta konto 
används främst av personalen och vid tillfällen av distriktssty-
relsen. Instagramkontot är ett verktyg för att ge ögonblickbilder 
med text och bild ifrån pågående arrangemang och liknande. I 
slutet av 2019 fick vi under ett par veckor följa olika medlem-
mar i distriktsstyrelsen i deras vardag. Detta konto har under 
årets främst skötts av distriktsstyrelsen. Facebooksidan hade i 
slutet av 2019 565 följare och Instagramkontot hade cirka 400 
följare. 

Nyhetsbrev
Första måndagen i varje månad har vårt nyhetsbrev Informa-
tören 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 år 2019 797 stycken mottagare. 



Distriktsstyrelsen sammansättning 2019

8 april - 31 december 2019 Närvaro             
Ordförande Rebecka Persson 7/9
  
Vice ordförande Linda Andreasson Baltra 9/9

Ledamöter Elisabeth Dahlberg 4/9
 Nora Johansson 3/9
 Elin Kakko 8/9
 Ellen Jörnestrand 6/9
 Rasmus Fagerström 5/9
 Axel Sahlstedt*** 5/9
 Oscar Hasewinkel 9/9
 
Ersättare Alice Andreasson 6/9
 Calle Ågren 6/9 
                                                       
Adjungerade Björn Edvardsson personal
 Cecilia Cedergren personal
 Kristine Ålöv personal
 Nils Jernqvist vik. personal

* Vice ordförande för mandatperioden 2018-2019 lämnade sitt förtroendeuppdrag i oktober 2018.
** En av ersättarna för mandatperioden 2018-2019 lämnade sitt förtroendeuppdrag i maj 2018.
*** Axel Sahlstedt valde att lämna sitt förtroende uppdrag i oktober 2019.

1 januari - 8 april 2019 Närvaro              
Ordförande Carolina Madsen 3/3
  
Vice ordförande Vakant* -

Ledamöter Elisabeth Dahlberg 1/3
 Kristina Sjöblom 3/3
 Jacob Trauntschnig 0/3
 Andrea Edvardsson 2/3
 Nora Johansson 3/3
 Linda Andreasson Baltra 3/3
 Rebecka Persson 3/3
  
Ersättare Tobiaz Sjöqvist 2/3 
 Vakant** -
                                                       
Adjungerade Björn Edvardsson personal
 Cecilia Cedergren personal
 Kristine Ålöv personal
 Mikael Risenfors vik. personal
 Nils Jernqvist vik. personal

Ledamöter i utskotten 2019   

Ekonomiutskottet (EU):                                                   
Linda Anderasson Baltra apr-dec
Oscar Hasewinkel apr-dec
Ellen Jörnestrand apr-dec

Arbetsutskottet (AU):                
Carolina Madsen jan-apr (ordförande)
Elisabeth Dahlberg jan-apr
Jacob Trauntschnig jan-apr
Nora Johansson jan-apr

Rebecka Persson apr-dec (ordförande)
Linda Andreasson Baltra apr-dec
Nora Johansson apr-dec
Rasmus Fagerström apr-nov
Elisabeth Dahlberg nov-dec

7

Distriktsstyrelsens lokalavdelningsgrupper
Norra
Nora Johansson
Elisabeth Dahlberg
Axel Sahlstedt

Centrala
Rebecka Persson
Calle Ågren
Rasmus Fagerström
Elin Kakko
Oskar Hasewinkel

Södra
Linda Andreasson Baltra
Ellen Jörnestrand
Alice Andreasson



MEDLEMSTATISTIK 2019
Västra Götalandsregionen

# Lokalavdelningens namn 6‐25 år 0‐5 år 26‐30 år Vuxenmedlem Totalt
1 Angered 20 0 0 2 22
2 Annedals förs 25 0 3 5 33
3 Askim 31 0 3 2 36
4 Backa förs (lokalavdelningen lades ned under året)
5 Carl Johans Kamraterna 24 1 0 7 32
6 Frölunda 7 0 2 1 10
7 Fässberg församling 49 1 2 5 57
8 Göteborgs stifts Gemensamma Alternativ 14 2 5 11 32
9 Härlanda 1 0 1 1 3
10 Kållered 2 0 0 1 3
11 Lane‐Ryr 0 0 0 1 1
12 Ljungskile förs 17 0 2 3 22
13 Lundby 57 0 5 7 69
14 Orust 6 0 0 2 8
15 Saft Kompani 5 0 0 1 6
16 Stensjöns förs 28 0 1 1 30
17 Stenungsund 3 0 2 0 5
18 Strömstad 44 0 0 3 47
19 Tanums förs 19 0 0 3 22
20 Tjörn 19 0 0 4 23
21 Torsby pastorat 11 0 1 0 12
22 Tuve 2 0 0 2 4
23 Töllsjö (vilande) 0 0 0 0 0
24 Älvsborgs förs 43 2 3 9 57
25 Örgryte 5 0 2 2 9
Totalt Västra Götaland: 432 6 32 73 543

Region Halland

# Lokalavdelningens namn 6‐25 år 0‐5 år 26‐30 år Vuxenmedlem Totalt
1 Getinge‐Rävinge förs 1 0 0 0 1
2 Halmstad SKUMNIK 41 0 1 7 49
3 Harplinge & Steninge 113 0 1 3 117
4 Laholms Pastorat (SKULP) 10 0 1 1 12
5 Lindberga 12 0 0 3 15
6 Löftadalens past 18 0 0 2 20
7 Oskarströms förs 16 0 2 3 21
8 S:t Nikolai förs (vilande) 0 0 0 0 0
9 Snöstorp‐Breared 24 0 0 4 28
10 Särö pastorat 46 0 3 6 55
11 Söndrum Vapnö Församling 40 0 0 8 48
12 Torup 0 0 0 0 0
13 Värö 13 0 0 3 16
Totalt Halland:  334 0 8 40 382

Totalt antal medlemmar i distriket:  6‐25 år 0‐5 år 26‐30 år Vuxenmedlem Totalt
766 6 40 113 925

8
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RESULTATRÄKNING 2019

 

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

 

Sida 1 av 4 
 

 
 
 
 
Resultaträkning  2019 2018 

    
Intäkter    
Gåvor och bidrag  1 369 239 704 736 

Övriga verksamhetsintäkter  505 125 441 543 

Summa intäkter  1 874 364 1 146 279 

    

    
Kostnader    
Verksamhetskostnader  -738 405 -564 169 

Övriga externa kostnader Not 2 -678 209 -679 467 

Summa kostnader  -1 416 614 -1 243 636 

    
Verksamhetens över-/underskott  457 750 -97 357 

    
Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader  0 0 

    
Över-/underskott efter finansiella poster  457 750 -97 357 

    
Årets över-/underskott  457 750 -97 357 
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KOMMENTARER TILL ÅRETS 
RESULTAT

 
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

 
 
 
 
 
Resultaträkning  2019 2018 

    
Intäkter    
Gåvor och bidrag  1 369 239 704 736 
Övriga verksamhetsintäkter  505 125 441 543 
Summa intäkter  1 874 364 1 146 279 

    
    
Kostnader    
Verksamhetskostnader  -738 405 -564 169 
Övriga externa kostnader Not 2 -678 209 -679 467 
Summa kostnader  -1 416 614 -1 243 636 

    
Verksamhetens över-/underskott  457 750 -97 357 

    
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  0 0 

    
Över-/underskott efter finansiella poster  457 750 -97 357 

    
Årets över-/underskott  457 750 -97 357 
 
 
Kommentar till årets 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. 
 
Kostnaderna för styrelsen har i år inte varit så höga som beräknat pga bland annat kortare 
möten istället för hela styrelsehelger, inga reskostnader då de bott centralt i stiftet och 
färre antal mattillfällen.  
 
Bibelskolans kostnad har i år varit 0 kr pga att stiftet haft extra pengar att skjuta in detta 
år 
 
Vi har ej fyllt våra platser på riksarrangemang  
 

 
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

 
Kostnaderna för DÅM blev inte så höga pga lagade middagen på lördagen själva istället för 
catering samt att den planerade pizzakvällen som tack till Fässbergs församling har 
uteblivit.  
 
Samt att vi mottog ett bidrag från ungresurs miljonen på 120 000kr 
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Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

 

Sida 2 av 4 
 

 
 
 
 
 
Balansräkning  2019-12-31 2018-12-31 

    
Tillgångar    
Inventarier Not 3 0 0 

Kundfordringar Not 4 245 625 108 987 

Övriga fordringar  0 80 000 

Kassa och bank Not 5 1 010 201 597 480 

Summa tillgångar  1 255 826 786 467 

    

    
Eget Kapital    
Balanserat över-/underskott  421 002 518 360 

Årets över-/underskott Not 8 457 750 -97 358 

Summa eget kapital  878 752 421 002 

    

    
Skulder    
Leverantörsskulder Not 6 195 944 0 

Övriga skulder Not 7 181 130 365 465 

Summa skulder  377 074 365 465 

    

    
Summa eget kapital och skulder  1 255 826 786 467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANSRÄKNING 2019
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Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

 

Sida 3 av 4 
 

 
 
 

 
 
 
Tilläggsupplysningar och noter 

  
  
Not 1 Bokslutet har upprättats enligt K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund 

som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1).  

 
 
Resultaträkning 

Not 2 Kostnader             
 Svenska kyrkan unga är inte arbetsgivare, men bidrar till kostnader för personal som 

Göteborgs stift ställer till SKUs förfogande. Kostnader som redovisas på raden övriga 
externa kostnader  

  
 Balansräkning 
Not 3 Inventarier 
 Värdet av ljudanläggning inköpt under 2011 för bidrag från Göteborgs  

barnhusfond (29 950 kr) minskar anskaffningsvärdet med samma summa           0 kr 

  
Not 4 Kundfordringar 
 Värdet på kundfordringarna vid årets slut                                                             245 625 kr       

Fordran reglerad per 2020-01-31. Se bifogat utdrag ur kundreskontran. 

  
Not 5 Kassa och bank 
 Företagskonto/bankgiro                                                           837 005 kr 

Ingen ränta löper på detta konto.  
Se bifogat årsbesked från Swedbank, konto 8105-9,74 591 617-1 

  
 Företagskonto/kort                                                                     5 687 kr 

Ingen ränta löper på detta konto.  
Se bifogat årsbesked från Swedbank, kontonr  8105-9,983 431 948-6 

  
 Placeringskonto                                  322 508 kr 

Ingen ränta löpte på detta konto under 2019. 
Se bifogat årsbesked från Swedbank, kontonr 8105-9,913 107 733-2 

  
  

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
OCH NOTER
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Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift  
Org nr 857207-0426   
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

 

Sida 4 av 4 
 

  
  
  
  
Not 6 Leverantörsskulder 
 Leverantörsskulderna uppgick vid årets slut till     195 944 kr 

Skulden reglerad per 2020-01-31. Se utdrag ur leverantörsreskontran. 

  
Not 7 Övriga skulder 
 Avser till största delen dels konsultarvode och lönekostnader för  

handläggare kopplat till projekt 1520, Ung resurs projektmedel och 
dels under året utbetalade arvoden genom Göteborgs stift                             181 130 kr                                                                      

                             
                      

Not 8 Årets resultat 

 Årets resultat 2019        457 750 kr 
Årets resultat 2018 (-97 358kr) har omförts till Eget kapital. 
 

  
 
Göteborg 2020-02- 
 
 

  

Rebecka Persson (ordf)  Linda Andreasson Baltra (vice ordf) 
 
 
 

  

Alice Andreasson  Elisabeth Dahlberg 
 
 
 

  

Oscar Hasewinkel  Elin Kakko 
 
 
 

  

Rasmus Fagerström  Ellen Jörnestrand  
 

 
 
Calle Ågren  
 
 
 
Axel Sahlstedt  

  
 
Nora Johansson   
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SVENSKA KYRKANS UNGA I GÖTEBORGS STIFT
BOX 119 37  404 39 GÖTEBORG

TEL 031-771 30 45  FAX 031-771 30 30

UNGAGBG@SVENSKAKYRKAN.SE

WWW.SVENSKAKYRKANSUNGA.SE/GOTEBORG


