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Att	läsa	Svenska	Kyrkans	Ungas	verksamhetsberättelse	är	
verkligen	roligt.	Berättelsen	är	ett	kvitto	på	allt	det	fantas-
tiska	arbete	som	medlemmar,	förtroendevalda	och	anställda	
gör	för	och	i	organisationen!

Det	gångna	året,	2014,	har	för	Svenska	Kyrkans	Unga	
handlat	mycket	om	identitet	och	mervärde.	
			Förbundsstyrelsen	har	arbetat	med	ett	mervärdesdoku-
ment,	vi	har	haft	ett	forum	där	vi	tillsammans	har	pratat	
om	Svenska	Kyrkans	Ungas	verksamhet	och	ekonomi	och	
kärnfrågor,	vi	har	fortsatt	formulera	varför	en	bör	vara	med-
lem	i	organisationen	och	varför	det	är	så	bra	och	givande	för	
en	barn-	och/eller	ungdomsgrupp	att	vara	lokalavdelning	i	
Svenska	Kyrkans	Unga!	
			Det	har	varit	ett	otroligt	givande	arbete	och	vi	har	fått	
många	fina	vittnesbörd	från	medlemmar	om	vad	organisa-
tionen	betyder	för	dem	och	på	vilket	sätt	vi	möjliggör	för	
varandra	att	växa	i	tro	och	ansvar.

Det	har	hänt	så	mycket	i	år	att	det	är	svårt	att	välja	något	
specifikt	att	lyfta,	så	kallade	guldkorn	...	Men	ett	par	saker	
som	kan	nämnas	är	bland	annat	den	projektansökan	till	
Svenska	kyrkan	som	gått	igenom	och	som	innebär	att	vi	
planerar	att	ha	ett	gemensamt	riksläger	under	2016.	
Jättecoolt,	vill	jag	ändå	säga!
			Det	forum	som	hölls	i	samband	med	Lilla	årsmötet	på	
Stiftsgården	Stjärnholm	i	juni	förtjänar	också	några	rader	
i	rampljuset!	Vi	fortsätter	givetvis	att	samtala	med	Svenska	
kyrkan	om	hur	vår	röst	kan	bli	klarare	och	starkare	i	försam-
lingar	och	pastorat,	i	stiften	och	i	hela	Svenska	kyrkan.

Det	är	inte	alltid	helt	lätt	att	genomföra	det	som	Stora	
årsmötet	beslutar	om.	En	del	frågor	är	lite	kniviga	rent	
administrativt	och	en	del	frågor	känns	genomförbara	till	en	
början	men	så	snart	en	börjat	gräva	blir	det	lite	krångligare.	

			I	andra	frågor	har	vi	tydligt	medvind	och	under	året	har	
vi	haft	flera	samtal	med	Svenska	kyrkan	om	alltifrån	vår	
närvaro	på	kyrkomötet	(kan	vi	få	rösta?)	och	hur	Svenska	
kyrkan	kommunicerar	med	unga.	Vi	har	pratat	mötesplatser	
för	barn	och	unga	att	tala	tro	på	och	vi	har	synts	en	hel	del	
i	media.

Som	sagt,	mycket	har	hänt	i	år.	Vi	har	startat	många	proces-
ser	och	idéer	och	jag	är	övertygad	om	att	2015	kommer	att	
bli	ett	väldigt	spännande	verksamhetsår.	Dessutom	ska	vi	
återigen	fatta	ett	beslut	om	förändrade	årsmötesformer.	

Svenska	Kyrkans	Unga	är	och	gör	vi	tillsammans	och	jag	
hoppas	att	du,	när	du	har	läst	årets	verksamhetsberättelse,	
känner	dig	inspirerad	och	taggad	på	ytterligare	ett	år	i	
världens	bästa	barn-	och	ungdomsorganisation!	

Allt	gott!

SVENSKA KYRKANS UNGA 2014

Amanda	Carlshamre
Förbundsordförande	
Svenska	Kyrkans	Unga
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Stora årsmötet 2013 beslutade att Svenska Kyrkans Unga vill ...

...	bidra	till	mötesplatser	för	barn	och	unga	i	Svenska	kyrkan	där	vi	får	upptäcka	och	dela	kristen	tro

...	bidra	till	möten	mellan	Svenska	Kyrkans	Ungas	medlemmar	och	andra	livsåskådningar,	

religioner	och	andra	kristna	trostraditioner

...	verka	för	att	kristen	identitet	genomsyrar	rörelsen	på	ett	tydligt	sätt

...	uppmärksamma	mångfalden	både	i	världen	och	i	vår	närhet,	samt	visa	på	olika	sätt	att	upptäcka	tro	och	liv

(Ur verksamhetsinriktningen)

UPPTÄCKA OCH DELA TRO
ARBETSGRUPPEN FÖR 
KRISTEN TRO OCH IDENTITET
Arbetsgruppen	för	kristen	tro	och	identitet	har	bestått	av:	
		Andreas	Rovio,	sammankallande	från	maj,	
		Härnösands	distrikt
		Emma	Suikkonen,	Lunds	distrikt	(från	augusti)
		Ida	Berg,	Luleå	distrikt	(från	augusti)
		Isabella	Broman,	Stockholms	distrikt
		Johanna	Sjöström,	sammankallande	till	maj,		
		Uppsala	distrikt	(till	augusti)
		Lovisa	Pihl,	Göteborgs	distrikt	(till	maj)
		Marcel	Génetay,	förbundsstyrelseledamot	
		Maria	Hammarström,	teologisk	samordnare
		Sofia	Söderborg,	Uppsala	distrikt	(till	augusti)

Arbetsgruppen	har	twittrat	om	tro	via	sitt	Twitter-konto	
@SvKUngaTro.	Den	19	december	hade	kontot	584	föl-
jare.	Under	våren	började	gruppen	spela	in	och	lägga	upp	
podcast-samtal	om	tro	via	Facebooksidan	Tror Du?	var-
annan	vecka	via	både	iTunes	och	Soundcloud.	Facebook-
sidan	för	podcasten	hade	under	året	mellan	60	och	120	
visningar	varje	gång	en	ny	podcast	lades	ut.	Intervjun	med	
avgående	ärkebiskop	Anders	Wejryd	och	ett	samtal	om	att	
vara	ung	och	kristen	i	Sverige	idag	hörde	till	det	som	väckte	
mest	intresse.

Arbetsgruppen	tog	också	initiativ	till	att	ta	fram	en	gemen-
sam	folder	som	presenterar	alla	nationella	arbetsgrupper	och	
har	under	året	erbjudit	sig	att	genomföra	workshops	om	tro.	
Detta	har	gjorts	i	bland	annat	Göteborgs	och	Stockholms	
distrikt	och	under	Rikshelgen.

KOLLEKTKAMPANJEN
Svenska	Kyrkans	Ungas	riksförbund	har	i	år	fått	rikskollekt	
av	Svenska	kyrkan	vid	tre	tillfällen.	Det	betyder	att	under	
tre	söndagar	har	kollekt	tagits	upp	till	Svenska	Kyrkans	
Unga	i	varje	församling	i	Svenska	kyrkan.	Till	de	tre	sönda-
garna	produceras	en	affisch	att	sätta	upp	i	församlingen,	ett	
kollektcirkulär	med	information	att	läsa	upp	i	gudstjänsten	
och	ett	ledarmaterial	med	idéer	på	vad	man	kan	göra	i	sin	

grupp	i	församlingen	för	att	förbereda	aktiviteter	kopplade	
till	kollektens	tema.	Affisch	och	cirkulär	skickas	till	försam-
lingarna.	Ledarmaterial	och	cirkulär	kan	också	laddas	ned	
från	hemsidan.	
			I	år	var	de	tre	kollektsöndagarna	den	21	mars,	31	augusti	
och	14	december.	Temat	för	kollektkampanjen	var	precis	
som	förra	året	Gör	Fred	Nu,	symboliserat	av	en	hashtag	
#görfrednu	och	en	Twitterfågel.	I	kollektkampanjens	olika	
söndagar	lyfte	vi	olika	sätt	att	tolka	vad	fred	är,	mer	än	bara	
frånvaron	av	krig,	och	anknöt	till	artiklar	i	FN-konventio-
nen	om	barnets	rättigheter.	Ledarmaterialen	innehöll	till	
exempel	värderingsövningar,	diskussionsfrågor,	bibelstudier,	
lekförslag	och	materialtips.	

EKUMENISKT MÖTE FÖR UNGA 
Under	året	bjöd	Svenska	Kyrkans	Unga	in	andra	kristna	
ungdomsorganisationer	att	vara	med	och	planera	och	
delta	i	ett	ekumeniskt	möte	för	unga,	finansierat	av	pengar	
som	donerats	för	kristet	ungdomsarbete	i	Sverige	och	som	
Svenska	Kyrkans	Unga	har	fått	förtroendet	att	använda.	
Ekumenik	är	när	olika	kristna	kyrkor	samarbetar	och	möts	
och	syftet	med	mötet	var	att	unga	från	olika	kyrkor	skulle	
få	lära	sig	mer	om	varandras	kristna	tro	och	stärkas	i	att	vara	
ung	och	kristen	i	Sverige	idag.	Tyvärr	var	få	organisatio-
ner	intresserade	av	att	planera	eller	skicka	deltagare	till	ett	
sådant	möte,	och	mötet	kunde	därför	inte	genomföras.

ORTODOXA SAMTALSDAGARNA 
Svenska	kyrkan	har	varje	år	samtalsdagar	med	de	orto-
doxa	kyrkorna	i	Sverige	gällande	frågor	som	berör	de	olika	
kyrkorna	på	olika	sätt.	Sedan	ett	antal	år	tillbaka	är	även	
Svenska	Kyrkans	Unga	inbjudna	att	delta	i	samtalen.	I	år	
var	samtalsdagarna	i	Linköping	och	Svenska	Kyrkans	Unga	
representerades	av	Marcel	Génetay	från	förbundsstyrelsen	
och	Harald	Götlind	från	Västerås	distrikt.

RIKSLÄGER, DELA TRO – DELA LIV
Svenska	kyrkan	genomför	just	nu	en	satsning	som	heter	
Dela	tro	–	dela	liv.	Satsningen	ska	möjliggöra	projekt	som	
syftar	till	att	erbjuda	arenor	och	mötesplatser	där	deltagarna	
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Jag	heter	Maria Hammarström	och	är	teologisk	samordnare.	
Jag	jobbar	med	det	teologiska	och	pedagogiska	innehållet	
i	förbundets	arbete.	Jag	representerar	förbundet	i	olika	sam-
arbeten	med	Svenska	kyrkan	och	kontakter	med	andra	organ-
isationer,	projekt	och	nätverk.	Jag	medverkar	även	i	arbetet	med	
medlemstidningen	Troligt	och	hemsidan,	material,	utbildningar	
och	mötesplatser.	Jag	besöker	också	stift,	distrikt	och	kyrkliga	
utbildningsinstitutioner	för	att	informera	och	utbilda	om	
Svenska	Kyrkans	Unga	och	pedagogiska	och	teologiska	frågor.

kan	lära	sig	om,	och	stärkas	i	sin	roll	som	bärare	av	kristen	
tro.	Syftet	är	också	att	de	som	är	med	ska	kunna	utveckla	
och	fördjupa	sin	egen	tro.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	sökt	
och	fått	beviljat	ekonomiskt	stöd	för	att	kunna	genomföra	
ett	sådant	projekt	inom	Dela	tro	–	dela	liv,	nämligen	ett	
riksläger	för	alla	barn	och	unga	i	Svenska	Kyrkans	Unga	och	
Svenska	kyrkan.	Rikslägret	ska	genomföras	i	samarbete	med	
de	som	arbetar	med	satsningen	på	nationell	nivå	i	Svenska	
kyrkan.	Planeringen	kommer	att	starta	under	2015	och	
därför	utlystes	en	projektledartjänst	i	slutet	av	2014.

SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA OCH LEDARINSTITUTET
Föreningen	Sigtuna	folkhögskola	består	av	Svenska	Kyrkans	
Unga,	Sigtunastiftelsen	och	Sensus	studieförbund.	Fören-
ingen	är	huvudman	för	Sigtuna	folkhögskola.	Under	året	
har	bland	annat	Rikshelgen	hållits	på	Sigtuna	folkhögskola.	
Ledarinstitutet	är	en	byggnad	som	ligger	på	folkhögskole-
området,	denna	har	tidigare	ägts	av	Svenska	Kyrkans	Unga	
och	hyrts	av	folkhögskolan	till	utbildningsverksamhet.	
Under	2013	sålde	Svenska	Kyrkans	Unga	ledarinstitutet	
med	tillhörande	tomt	och	i	juni	i	år	flyttade	folkhögskolan	
ut	och	fastigheten	gick	över	till	den	nya	ägaren.	

WWW.SVENSKAKYRKANSUNGA.SE
Varje	vecka	publiceras	en	ny	kommentarstext	kopplad	till	
kommande	söndags	bibeltext	och	tema	på	Svenska	Kyrkans	
Ungas	hemsida.	Tanken	är	att	man	som	enskild	eller	ledare	
ska	kunna	hämta	inspiration	till	en	andakt	eller	diskussions-
frågor	inför	söndagens	gudstjänst.	Dessutom	hittar	man	
på	hemsidan	en	bön	och	en	dikt	som	ska	inspirera	till	egen	
reflektion	och	som	också	uppdateras	regelbundet.

TROLIGT
Tidningen	Troligt	är	ett	sätt	för	Svenska	Kyrkans	Unga	att	
spegla	verksamhetsinriktningen	och	de	frågor	som	är	viktiga	
för	rörelsen	och	medlemmarna.	
			I	varje	nummer	av	Troligt	finns	sidor	som	handlar	om	tro	
och	om	det	som	är	aktuellt	i	kyrkoåret	och	frågesidor	där	
präst,	församlingspedagog	och	teolog	svarar	på	frågor	om	tro	
och	liv.	På	www.troligt.org	läggs	också	material	upp,	till	exem-
pel	andakter,	böner,	bibelstudier	och	recensioner	av	filmer	och	
böcker,	som	finns	tillgängligt	även	utan	tidningen.	Det	finns	
också	en	ledarhandledning	till	varje	nummer	som	läggs	upp	på	
www.troligt.org.	Läs	mer	om	Troligt	på	sidorna	22–23.
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GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Globala	arbetsgruppen	har	bestått	av:	
		Adrian	Gustafsson,	Skara	distrikt	
		Anna	Rehnberg,	vikarierande	handläggare	för	globala	
		påverkansfrågor	(till	juni)
		Cecilia	Hage,	Stockholms	distrikt	(från	april)
		Celina	Falk,	handläggare	för	globala	påverkansfrågor	
		(från	juni)
		Ellen	Skånberg,	Stockholms	distrikt	(till	mars)
		Jenny	Carlenius,	Linköpings	distrikt	(från	april)
		Johan	Manner,	Stockholms	distrikt	(till	november)	
		Malin	Vermcrantz,	Härnösands	distrikt
		Mikael	Risenfors,	sammankallande,	Göteborgs	distrikt
		Samuel	Skånberg,	sammankallande,	Stockholms	distrikt			
		(till	mars)
		Veronica	Pålsson,	Skara	distrikt	(från	september)
		Sofia	Strinnholm,	förbundsstyrelseledamot

Arbetsgruppen	har	under	året	haft	nio	möten,	och	arbetat	
med	att	sprida	information	om	och	utveckla	Svenska	
Kyrkans	Ungas	arbete	med	globala	frågor	på	olika	sätt.	
Exempel	på	vad	arbetsgruppen	har	gjort	under	året:
–	Påverkansarbete	gentemot	Svenska	kyrkan	om	att	sluta	
investera	i	fossil	energi.
–	Planerat	sommarkampanjen	om	klimat	tillsammans	med	
Svenska	kyrkan	internationellt	arbetes	Ageravolontärer.
–	Haft	en	representant	i	Sveriges	Kristna	Råds	arbetsgrupp	
Kyrka	för	Fairtrade.
–	Hållit	workshops	på	olika	distrikts-	och	nationella	arrang-
emang,	till	exempel	på	en	internationell	dag	i	Skara	stift	och	
på	lägret	UngVuxen	på	Finnåkers	kursgård.
–	Deltagit	på	en	ungdomskonferens	i	Pakistan	med	temat	
Changing	realities	–	sharing	the	gospel.
 
INFORMATIONSSPRIDNING
–	Under	året	har	Schysst	nyhetsbrev	skickats	elva	gånger	till	
prenumeranter	samt	spridits	via	hemsidan	och	sociala	medier.	

–	Arbetsgruppen	och	handläggaren	har	under	året	twittrat	
via	@SvKUngaGlobalt	och	spridit	information	via	
www.facebook.com/SvKUngaGlobalt
–	På	globaltbloggen,	www.svenskakyrkansunga.se/globalt-
bloggen,	har	personer	från	arbetsgruppen	och	andra	med-
lemmar	spridit	information	och	rapporterat	från	utbyten	
och	arrangemang	om	globala	frågor.	
–	Globala	arbetsgruppen	har	skrivit	om	aktuella	frågor	på	
sin	sida	i	varje	nummer	av	Troligt.

HÅLLBARHETSLÅDAN
Den	nya	Hållbarhetslådan,	som	innehåller	tips	och	tricks	
kring	hur	lokalavdelningen	eller	ungdomsgruppen	kan	bli	
mer	hållbar,	uppdaterades	förra	året	och	var	klar	för	sprid-
ning	i	början	av	februari	i	år.		

KYRKORNAS VÄRLDSRÅDS GENERALFÖRSAMLING 
De	representanter	som	2013	var	på	Kyrkornas	världsråds	ge-
neralförsamling	i	Busan,	Sydkorea,	har	under	året	jobbat	med	
informationsspridning	på	olika	sätt.	Till	exempel	hölls	ett	semi-
narium	på	Världens	fest	i	Karlstad	om	framtidens	ekumenik,	
ett	seminarium	på	Gotlands	kyrkvecka	och	ett	på	Rikshelgen.

VÄRLDENS FEST 2014
Svenska	kyrkan	har	vartannat	eller	vart	tredje	år	genomfört	
ett	internationellt	riksmöte,	Världens	fest.	Svenska	Kyrkans	
Unga	har	på	olika	sätt	varit	delaktiga	i	planeringen	och	
genomförandet	av	Världens	fest	2014,	som	är	ett	sätt	att	
genom	seminarier,	utställningar,	gudstjänster	och	mani-
festationer	samla	och	höja	kunskapen	och	medvetenheten	
om	internationella	frågor	bland	ideella,	anställda	och	för-
troendevalda	i	Svenska	kyrkan.	Den	30	maj	till	1	juni	hölls	
Världens	fest	i	Karlstad.	Svenska	Kyrkans	Unga	i	Karlstads	
stift	och	förbundet	deltog	i	planeringen	och	genomförandet	
av	mötet.	Bland	annat	ansvarade	Svenska	Kyrkans	Unga	för	
flera	seminarier,	en	utställningsmonter	och	ett	kvällscafé	
som	drog	både	unga	och	äldre	deltagare.

Stora årsmötet 2013 beslutade att Svenska Kyrkans Unga vill ...

...	verka	för	fredsarbete	och	ickevåld	i	Svenska	kyrkan,	Sverige	och	i	ett	globalt	perspektiv

...	utveckla	vårt	globala	och	internationella	engagemang

...	vara	en	stark	samarbetspartner	för	Svenska	kyrkan	i	till	exempel	globala	och	internationella	frågor

(Ur verksamhetsinriktningen)

I HELA GUDS SKAPELSE
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Bilder från Världens fest i Karlstad. Den översta är på Svenska Kyrkans Ungas utställningsbord och den nedersta bilden är tagen 
under Världens fests avslutningsmässa som ägde rum utomhus.
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FESTIVALTURNÉN AGERA FÖR KLIMATRÄTTVISA
Under	sommarmånaderna	besökte	Svenska	Kyrkans	Ungas	
festivalturné	Piteå	Summer	Games,	Almedalsveckan,	Ur-
kult,	Way	out	West,	Frizon	och	Göteborgs	kulturkalas.	
			I	festivalturnéns	tält	kunde	besökarna	dela	med	sig	av	sina	
bästa	klimatsmarta	tips	och	skriva	under	kampanjen	”Agera	
för	klimaträttvisa”	som	ville	påverka	våra	politiker	att	vara	
modiga	i	klimatpolitiken.	
			Mikael	Risenfors	var	från	april	till	augusti	arvoderad	som	
festivalkoordinator	för	att	samordna	och	genomföra	festival-
turnén	med	hjälp	av	volontärer.	

KAMPANJER, NÄTVERK OCH SAMARBETEN 
Kyrkornas globala vecka	–	Svenska	Kyrkans	Unga	har	varit	
representerade	i	styrgruppen	för	Kyrkornas	globala	vecka,	
som	infaller	i	november	varje	år.	I	samband	med	veckan	var	
Svenska	Kyrkans	Unga	värd	för	gästen	Fulata	Moyo	under	
hennes	besök	i	Sverige.	Hon	arbetar	på	Kyrkornas	världsråd	
med	genusfrågor.	

Världens kurs	–	Svenska	Kyrkans	Unga	är	med	och	sprider	
och	utvecklar	materialet	Världens	kurs	som	handlar	om	
globala	rättvise-	och	hållbarhetsfrågor.	Kursen	innehåller	
både	fakta	och	interaktiva	övningar.	Övriga	aktörer	som	står	
bakom	materialet	är	Svenska	kyrkans	internationella	arbete	
och	Sensus	studieförbund.	Under	våren	var	Svenska	Kyr-
kans	Unga	med	och	arrangerade	Våga	vilja	leda	–	en	ledar-
utbildning	i	Världens	kurs	som	samlade	16	deltagare	i	olika	
åldrar.	Utbildningen	bestod	av	fyra	träffar	via	videolänk	och	
en	träff	i	Stockholm.	Under	höstterminen	var	Svenska	Kyr-
kans	Unga	med	och	uppdaterade	materialet	Grundkursen,	
som	nu	har	bytt	namn	till	Kyrkan	i	världen.

Schyst resande	–	Svenska	Kyrkans	Unga	har	under	året	
varit	representerade	i	nätverket	Schyst	resande,	och	på	nät-
verksträffarna	bidragit	till	att	driva	Schyst	resandes	arbete	
framåt.	Svenska	Kyrkans	Unga	har	under	våren	tillsammans	
med	Svenska	kyrkan	i	utlandet	arbetat	med	att	ta	fram	ett	
utbildningsmaterial	om	Schyst	resande	för	att	sprida	enga-
gemang	om	hållbar	turism	i	Svenska	kyrkans	församlingar.

Fairtrade –	Svenska	Kyrkans	Unga	är	medlem	i	föreningen	
för	Fairtrade	och	sprider	information	om	Fairtrade	i	relevan-
ta	sammanhang.	I	september	arrangerade	Svenska	Kyrkans	
Unga	en	två	dagar	lång	ambassadörsutbildning	i	Stockholm	
tillsammans	med	bland	annat	Equmenia	och	Diakonia,	som	
fokuserade	på	Kyrka	för	Fairtrade.	

Rena kläder	–	Nätverket	för	Rena	kläder	har	under	flera	års	
tid	varit	vilande.	Svenska	Kyrkans	Ungas	förbundsstyrelse	
tog	därför	i	början	av	året	beslut	om	att	inte	arbeta	för	att	få	
igång	nätverkets	arbete	igen,	och	lämnade	därmed	nätverket.		

SAMARBETEN MED SVENSKA KYRKAN
Jul- och fastekampanjen	–	Svenska	Kyrkans	Unga	har	till	
Svenska	kyrkans	faste-	och	julkampanj	tagit	fram	barnma-
terial	som	dels	har	skickats	till	alla	medlemmar	0–12	år	till-
sammans	med	Troligt,	samt	kunnat	beställas	av	församlingar	
från	Svenska	kyrkan.
Fastematerialet	var	spelet	
Matresan	som	handlade	
om	klimat	och	mat,	och	
julkampanjen	var	berättel-
sen	Willes	resa	till	Sydafrika	
som	handlade	om	projektet	
Mentormammor.	Till	båda	
materialen	finns	en	ledar-
handledning	med	förslag	på	
övningar	och	diskussions-
frågor.	Till	fastekampanjen	
gjorde	Svenska	Kyrkans	
Unga	även	en	tipsrunda	
som	Svenska	kyrkan	skick-
ade	ut	i	samband	med	Livsloppet.	Livsloppet	är	en	aktivitet	
som	församlingar	kan	genomföra	under	fastan.	Det	är	en	
tipspromenad	för	båda	barn	och	vuxna.	Startkortet	kostar	
en	slant	och	pengarna	går	till	fasteinsamlingen.

Safe space	–	Svenska	kyrkan	har	drivit	projektet	Safe	Space	
som	avslutades	2014.	Svenska	Kyrkans	Ungas	globala	hand-
läggare	satt	med	i	projektets	referensgrupp	och	förbunds-
styrelseledamot	Sofia	Strinnholm	var	en	av	de	unga	kyrko-
ledarna	som	deltog	i	projektet.	Unga	kyrkoledare	från	
Sverige,	Sydafrika,	Tanzania	och	Swaziland	träffades	under	
projektet	för	att	samtala,	reflektera	och	fortbildas	om	frågor	
rörande	genus,	hälsa,	teologi	och	jämställdhet.	Projektet	är	
ett	initiativ	från	Svenska	kyrkans	partners	i	Etiopien	och	har	
förverkligats	med	hjälp	av	stöd	från	Sida	och	Svenska	kyr-
kan.	Syftet	har	varit	att	stärka	unga	kyrkoledare	till	att	skapa	
egna	definitioner	på	utmaningar	kopplade	till	hälsa,	genus	
och	teologi.	På	Världens	fest	i	Karlstad	deltog	hela	gruppen	
och	höll	även	i	seminarier	och	andakter.

Ung ek	–	Svenska	Kyrkans	Unga	har	varit	aktiva	i	arbetet	
med	att	planera	och	genomföra	Ung	ek,	en	träff	för	unga	
vuxna	som	har	varit	utskickade	till	internationella	och/el-
ler	ekumeniska	sammanhang	kopplade	till	Svenska	kyrkans	
nationella	nivå.	
			Satsningen	drivs	främst	av	Svenska	kyrkans	ekumenik-
enhet	och	syftar	till	att	ta	tillvara	på	de	erfarenheter	som	de	
utskickade	bär	med	sig	hem.	Denna	träff	genomförs	vart-
annat	år.	Under	hösten	var	det	dags	för	träff	och	deltagarna	
fördjupade	sig	i	de	två	dokument	som	Kyrkornas	Världsråd	
antog	2013:	missionsdokumentet	och	kyrkodokumentet.	
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Jag	heter	Celina Falk	och	är	handläggare	
för	globala	påverkansfrågor.	Jag	jobbar	
med	att	sprida	information	om	glo-
bala	frågor	som	till	exempel	klimat	och	
hållbar	utveckling.	Andra	arbetsuppgifter	
är	också	att	underlätta	för	medlemmar	
som	vill	engagera	sig	för	en	mer	rättvis	
och	hållbar	värld.	Jag	är	också	en	del	av	
globala	arbetsgruppen.	Kontakta	gärna	
mig	om	du	vill	ha	tips	på	hur	ni	kan	
jobba	med	globala	frågor	i	distriktet	eller	
lokalavdelningen,	vill	ha	tag	i	någon	som	
kan	hålla	en	workshop	om	globala	frågor	
eller	få	tips	på	material	om	de	frågor	som	
just	ni	är	intresserade	av.

Jag	heter	Anna Rehnberg	
och	vikarierade	fram	till	
juni	som	handläggare	för	
globala	påverkansfrågor.

På bilden syns Unni, Judit, Chorin och Mikael som alla var en del av Svenska Kyrkans Ungas festivalturné.
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Stora årsmötet 2013 beslutade att Svenska Kyrkans Unga vill ...

...	stärka	unga	ideella	i	vår	egen	organisation	och	i	Svenska	kyrkan

...	stödja	möjligheten	för	unga	att	göra	praktik	i	församling

...	verka	för	att	stärka	den	demokratiska	medvetenheten	i	rörelsen	och	öka	ungas	inflytande	i	hela	Svenska	kyrkan

...	aktivt	söka	samarbeten	med	Svenska	kyrkan	och	våga	vara	en	kritisk	röst	för	barnets	bästa

...	aktivt	satsa	på	målgruppen	0–13	år

...	aktivt	arbeta	för	att	förbundsstyrelsen	och	distrikten	har	en	god	kommunikation

...	aktivt	arbeta	för	att	förbundsstyrelsen	stöttar	och	inspirerar	distrikten

...	arbeta	för	att	förbundsstyrelsen	stöttar	distrikten	i	arbetet	att	få	aktiva	lokalavdelningar

(Ur verksamhetsinriktningen)

AV BARN OCH UNGA
HUR MÅNGA ÄR VI?
(Alla siffror för 2014 är preliminära)

För	första	gången	på	flera	år	ökade	antalet	medlemmar	
under	2014,	slutgiltig	siffra	blev	över	13	500	medlemmar.	
Det	är	fler	än	både	2005,	2012	och	2013.	Till	antalet	är	
ökningen	störst	i	åldern	16–25	år,	medan	ökningen	är	
procentuellt	störst	bland	de	som	är	26	år	och	äldre.	

             0-6      7-9        10-12     13-15    16-25      26+     TOTALT

2011					553					1	429					1	428					3	108					5	995					1	479					13	992

2012					401					1	178					1	234					2	887					5	902					1	483					13	085

2013					428					1	144					1	131					2	884					5	654					1	593					12	834

2014					423					1	087					1	126					3	093					6	137					1	754					13	630

Förändring	2013–2014	

													-	5								-	57									-	5	 						209	 			483	 		171	 796

Förändring	i	procent	

											-	1	%				-	5	%							0	%	 						7	%	 			9	%	 		11	%	 6	%

Nedan	ser	du	medlemsutvecklingen	sedan	Svenska	Kyrkans	
Unga	startade	1993.	Antalet	medlemmar	i	åldern	13–15	år	
har	varit	ganska	stabilt,	i	åldern	16–25	år	har	antalet	ökat	
samtidigt	som	den	stora	minskningen	har	skett	bland	de	
yngre	åldrarna.
			År	2005	infördes	Medlemssidorna,	alla	medlemmar	skulle	
då	finnas	registrerade	i	ett	medlemssystem.	Det	året	mins-
kade	antalet	medlemmar	kraftigt.

			

Det	finns	tre	sätt	att	bli	medlem	i	Svenska	Kyrkans	Unga:	
att	själv	registrera	sig	på	webben,	att	lämna	en	blankett	till	
den	registeransvariga	som	lägger	upp	medlemskapet	eller	
att	förnya	sitt	medlemskap	genom	att	svara	på	ett	SMS	som	
skickas	i	början	av	året.
			Diagrammet	nedan	visar	när	och	på	vilket	sätt	Svenska	
Kyrkans	Ungas	medlemmar	blivit	medlemmar.	
			För	att	göra	diagrammet	tydligare	finns	inte	hela	”SMS-
spetsen”	med.	Den	hamnar	på	nästan	4	000	och	på	det	här	
sättet	blir	”Av	annan”	och	”Webb”	tydligare.	
			Ytterligare	en	kommentar	kring	SMS-förnyelserna:	det	
blir	tydligt	på	kurvan	att	SMS-svaret	skickas	direkt	efter	det	
att	medlemmen	fått	förnyelseförfrågan.	
			Tidigare	har	medlemsregistreringen	skett	framför	allt	i	
början	av	terminerna.	Kurvorna	i	diagrammet	visar	att	det	
inte	riktigt	stämmer	för	2014.	
			Den	troliga	anledningen	till	det	är	de	tydliga	målen	med	
medlemskampanjerna	(som	du	kan	läsa	om	på	nästa	upp-
slag).	Målen	har	bidragit	till	ökad	information	och	”pepp”	
under	året.

*	”Sms-spetsen”	går	upp	till	3	816.
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Sedan	Medlemssidorna	började	användas	har	andelen	
webbmedlemmar	minskat	nästan	varje	år.	I	år	har	det	även	
minskat	med	hur	många	medlemmar	(syns	bäst	på	den	
procentuella	siffran)	som	de	registeransvariga	registrerar.	
SMS-förnyelsen	har	vuxit	i	popularitet	och	i	år	med	en	stor	
ökning	på	cirka	1	200	medlemmar.

	 Reg	av	annan				Webbmedlem	 				SMS-förnyelse	 Totalt

2011	 7	849	(56	%)					3	737	(27	%)					2	406	(17	%)	 13	992

2012	 7	183	(55	%)					3	273	(25	%)					2	629	(20	%)	 13	085

2013	 6	302	(49	%)					3	853	(30	%)					2	679	(21	%)	 12	834

2014	 6	270	(46	%)					3	544	(26	%)					3	816	(28	%)	 13	630

MEDLEMSSIDORNA
Under	året	har	det	genomförts	ett	flertal	förändringar	på	
Medlemssidorna.	De	flesta	syns	bara	på	”baksidan”	där	
administröterna	(registeransvarig	i	lokalavdelningen	och	
administratörer	i	distrikt	och	riksförbund)	arbetar.
			En	nyhet	för	medlemmar	är	att	medlemskortet	numera	
finns	på	”Min	sida”	på	Medlemssidorna.	Det	går	att	skriva	
ut	när	som	helst	under	året.	Har	du	bytt	adress	eller	om	
Svenska	Kyrkans	Unga	har	uppdaterat	uppgifter	kommer	de	
med	på	den	nya	utskriften.
			På	”baksidan”	finns	nu	möjlighet	att	lägga	upp	dokument	
(stadgar,	årsmötesprotokoll	och	annat)	och	styra	vilka	som	
ska	kunna	se	dessa.	
			Vi	har	också	under	slutet	av	året	gjort	utvecklingar	som	
kommer	att	tas	i	bruk	under	början	av	2015.	Det	handlar	
om	justeringar	som	Personuppgiftslagen	(PUL)	kräver	av	ett	
medlemsregister.

LOKALAVDELNINGSFÖRÄNDRINGAR
Under	året	välkomnades	följande	14	lokalavdelningar:	

Västerås distrikt 
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Nora
Svenska	Kyrkans	Unga	Smébacken

Växjö distrikt 
Svenska	Kyrkans	Unga	Bankeryd

Lunds distrikt 
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Asarum
Svenska	Kyrkans	Unga	Äventyrare

Göteborgs distrikt 
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Annedals	församling
Svenska	Kyrkans	Unga	Stenugnsund
Svenska	Kyrkans	Unga	Lindberga
Svenska	Kyrkans	Unga	Tjörn

Karlstad distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	Arvika
Svenska	Kyrkans	Unga	Storfors

Härnösands distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Strömsunds	pastorat

Luleå distrikt
Svenska	Kyrkans	Unga	Sävar

Stockholms distrikt 
Svenska	Kyrkans	Unga	Husarö

Under	året	blev	en	lokalavdelning	vilande.	74	lokalavdelningar	
uteslöts	på	grund	av	att	de	inte	varit	aktiva	på	många	år.	Sam-
manlagt	fanns	det	cirka	400	lokalavdelningar	vid	årets	slut.	

Tillsammans är vi många!



12

MEDLEMSÅRET
Svenska	Kyrkans	Unga	har	valt	att	dela	in	året	i	fyra	olika	
kampanjer,	och	kallar	det	för	medlemsåret.	Kampanjerna	
handlar	om	förnyelse	av	medlemskap,	uppdatering	av	lokal-
avdelningens	uppgifter	på	Medlemssidorna,	rekrytering	av	
nya	medlemmar	och	medlemsrapportering.	Stora	årsmötet	
2013	beslutade	för	första	gången	om	mål	för	kampanjerna	
för	hela	organisationen.	

Medlemskapsförnyelsekampanjen
(Januari	–	februari)
Den	som	vill	vara	medlem	i	Svenska	Kyrkans	Unga	behöver	
förnya	sitt	medlemskap	varje	år.	Förbundskansliet	jobbar	
med	att	underlätta	och	att	påminna	om	de	olika	sätt	som	
medlemmen	kan	förnya	sig	på.	
Här	hittar	du	några	olika	alternativ:
–	Varje	medlem	som	har	angett	sin	mejladress	på	Medlems-
sidorna	får	en	påminnelse	i	början	av	året	om	att	det	är	dags	
att	logga	in	och	förnya	medlemskapet.
–	Varje	medlem	som	har	angett	ett	unikt	mobilnummer	
får	ett	sms.	Genom	att	svara	på	det	förnyas	medlemskapet	
automatiskt	i	den	lokalavdelning	där	medlemmen	var	med	
förra	året.	

Medlemmar	som	inte	har	e-postadress	eller	mobilnummer	
på	Medlemssidorna	kan	istället	välja	följande:
–	Medlemmen	skriver	sin	namnteckning	på	förnyelselistan	
och	medlemskapet	förnyas	av	den	som	är	registeransvarig	i	
lokalavdelningen.
–	Med	Troligt	nr	1	följer	en	talong	som	medlemmen	kan	
skriva	under	och	ge	till	den	som	är	registeransvarig	i	lokal-
avdelningen	eller	skicka	till	förbundskansliet.
–	Fylla	i	talongen	i	Presentationshäftet,	”lilla	gröna”,	eller	
en	medlemsblankett	som	lämnas	till	den	som	är	register-
ansvarig	i	lokalavdelningen.
			Inför	2014	var	sista	gången	förnyelselistorna	skickades	
till	lokalavdelningarna	med	post	eftersom	de	under	året	har	
flyttat	in	på	Medlemssidorna.	Nu	kan	den	som	är	register-
ansvarig	själv	skriva	ut	en	lista	när	den	behöver.

			Mål	från	Stora	årsmötet:
			att	 	55	procent	av	föregående	års	medlemmar	ska	ha	
				 förnyat	sitt	medlemskap	vid	kampanjens	avslut.

			Resultat:
			När	kampanjen	avslutades	hade	53	procent	av	förra	årets	
			medlemmar	förnyat	sig,	det	innebär	6	771	personer.	
			Även	om	vi	inte	nådde	riktigt	ända	fram,	märks	det	
			tydligt	att	vi	har	hjälpts	åt	i	organisationen	för	att	få	ett	
			bra	resultat.	Tack	till	alla	som	har	kämpat!

Uppdateringskampanjen
(Mars	–	april)
Efter	lokalavdelningens	årsmöte	ska	aktuell	information	om	
lokalavdelningen	finnas	på	Medlemssidorna.	Förbundskans-
liet	har	gjort	två	utskick	för	att	påminna	om	detta.	Det	första	
brevet	gick	till	alla	lokalavdelningar	som	inte	hade	någon	
registeransvarig	inlagd	på	Medlemssidorna,	med	uppma-
ningen	om	att	se	till	att	den	registeransvarige	ska	få	den	
kopplingen.	Det	andra	brevet	skickades	några	veckor	senare	
till	alla	registeransvariga	med	information	om	vilka	uppgifter	
lokalavdelningen	registrerat	på	sin	sida	på	Medlemssidorna,	
och	vilka	uppgifter	som	eventuellt	saknas.	Som	bilaga	fick	
alla	också	manual	och	lathund	för	användandet	av	Medlems-
sidorna.	Dessa	finns	också	att	ladda	ner	på	hemsidan.

			Mål	från	Stora	årsmötet:
			att	 75	procent	av	lokalavdelningarna	ska	ha	alla	
				 kopplingar	registrerade	på	Medlemssidorna	vid	
				 kampanjens	avslutande.

			att		 vid	kampanjens	avslutande	vara	i	fas	med	
				 uteslutningsärenden	av	lokalavdelningar	som	
				 enligt	stadgarna	ska	uteslutas	eller	aktivt	själva	
				 ansökt	om	utträde.

			Resultat:
			Efter	avslutad	kampanj	uppfyllde	194	lokalavdelningar	
			målet	om	att	ha	en	registeransvarig	och	två	kontakt
			personer	kopplade	på	Medlemssidorna,	det	vill	säga	47			
			procent	(jämfört	med	2013:	26	procent).	Under	kam-
			panjen	har	det	tillkommit	nya	lokalavdelningar	och	
			många	inaktiva	lokalavdelningar	har	uteslutits.	

			Svenska	Kyrkans	Unga	har	därmed	inte	nått	upp	till	
			kampanjens	mål.	Trots	detta	har	vi	tillsammans	tagit	
			ett	rejält	steg	framåt	och	varje	år	som	kampanjen	har	
			genomförts	har	andelen	lokalavdelningar	som	har	
			kopplingar	på	Medlemssidorna	ökat.

Under	slutet	av	hösten	har	förberedelsearbetet	inför	nästa	
års	Uppdateringskampanj	dragit	igång.	I	november	skicka-
des	en	enkät	till	de	323	personer	som	i	november	hade	en	
koppling	som	registeransvarig	på	Medlemssidorna.	De	har	
fått	möjlighet	att	svara	på	frågor	om	sina	uppgifter	där	re-
sultatet	av	enkäten	är	tänkt	som	grund	för	hur	bland	annat	
Uppdateringskampanjen	ska	kunna	fortsätta	utvecklas.
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Medlemsrekryteringskampanjen
(Augusti	–	oktober)
Många	som	blir	nya	medlemmar	i	Svenska	Kyrkans	Unga	
blir	det	på	hösten	när	ett	nytt	läsår	börjar,	därför	genom-
förs	rekryteringskampanjen	då.	De	flesta	blir	medlemmar	
genom	att	följa	med	en	kompis	som	redan	är	medlem	till	en	
gruppträff.

Förbundskansliet	har	tagit	fram	olika	material	som	kan	
underlätta	för	lokalavdelningen	att	marknadsföra	organisa-
tionen.
–	Presentationshäftet,	”lilla	gröna”,	som	vänder	sig	till	den	
som	vill	bli	medlem.
–	Foldern	”#medlemföratt”	berättar	om	fördelarna	med	att	
vara	en	lokalavdelning	i	Svenska	Kyrkans	Unga	och	varför	
barn	och	unga	ska	vara	medlemmar.	Den	vänder	sig	till	
ideella	ledare,	anställda	i	församlingen	och	till	kyrkoråd	eller	
motsvarande.	
–	Informationsfoldern,	”lilla	lila”,	som	berättar	mer	om	
organisationen	och	därför	passar	bra	att	använda	i	externa	
sammanhang	som	till	exempel	i	kontakt	med	anställda	på	
skolor,	kommuner,	andra	organisationer,	företag	eller	vid	
utställningar.	
–	Troligts	rekryteringsnum-
mer,	nummer	tre,	som	till	
exempel	kan	delas	ut	till	
konfirmander,	andra	ungdo-
mar	eller	vid	utställningar.	

Nytt	kampanjbudskap	för	
2014	blev	”Du	är	viktig	
här	och	nu!”	Kampanjbil-
den	bestod	av	pusselbitar.	
I	Svenska	Kyrkans	Unga	
är	varje	medlem	viktig	och	
bidrar	med	sin	pusselbit	till	
helheten.	
			Utöver	kampanjbilden	
fanns	också	en	affisch	och	
en	flyer	att	ladda	ner	från	
hemsidan	för	att	använda	
i	rekryteringen.	Några	
deltagare	på	Lilla	årsmötet	
ställde	upp	och	berättade	
om	varför	de	är	medlemmar	
i	Svenska	Kyrkans	Unga	och	det	
resulterade	i	en	film	som	också	finns	på	hemsidan.
			Som	en	del	i	rekryteringskampanjen	lanserades	även	en	
Svenska	Kyrkans	Unga-dag	under	rubriken	”Här	och	nu!”.	
Lördagen	den	6	september	uppmanades	lokalavdelningar	
och	distrikt	att	gå	ut	på	gator	och	torg	och	berätta	om	
Svenska	Kyrkans	Unga.	
			

			Mål	från	Stora	årsmötet:
			att		 förbundet	ska	ha	besökt	minst	45	medlems-
				 aktiviteter	under	kampanjen.

			Resultat:
			Förbundskansliet	valde	att	arbeta	med	detta	på	två	sätt.			
			Dels	uppmanades	lokalavdelningar	att	höra	av	sig	och	
			berätta	om	de	ville	ha	ett	besök	och	dels	tog	medlems-
			administratören	kontakt	med	lokalavdelningar	som	inte	
			medlemsrapporterat	på	två	år.	Dessa	lokalavdelningar	
			skulle	annars	ha	kontaktats	för	att	diskutera	uteslutning,	
			men	istället	erbjöds	hjälp	att	komma	igång	igen.	
						Satsningen	gick	inte	så	bra	som	det	hade	önskats.	Trots	
			att	förbundet	ringde	lokalavdelningar	och	spred	i	sociala	
			kanaler	att	satsningen	pågick	var	intresset	lågt.	Det	var			
			tre	lokalavdelningar	som	visade	eget	intresse	varav	en			
			senare	drog	sig	ur.	Förbundet	träffade	tre	lokalavdelningar	
			som	annars	skulle	ha	uteslutits	och	en	grupp	som	ville	
			bilda	en	lokalavdelning.	Utöver	detta	besöktes	11	sedan	
			tidigare	planerade	arrangemang.	Det	innebär	att	förbun-
			det	besökte	14	medlemsaktiviteter	totalt.

Stödmedlemskap
Den	som	vill	stötta	Svenska	Kyrkans	Unga	ekonomiskt	kan	
bli	stödmedlem.	Det	går	att	vara	medlem	och	stödmedlem,	
vuxenmedlem	och	stödmedlem	eller	bara	stödmedlem.	Stora	
årsmötet	beslutar	hur	stor	avgiften	ska	vara	och	2013	fastställ-
des	den	till	300	kronor.	Stödmedlemskapet	kan	betalas	direkt	i	
webbutiken	eller	via	giro.	Förbundskansliet	skickar	varje	år	ett	
brev	till	de	som	fyller	31	år	under	året.	I	brevet	informeras	om	
möjligheten	att	bli	stödmedlem	vid	sidan	av	vuxenmedlemska-
pet.	Sammanlagt	var	21	personer	stödmedlemmar	under	2014.

Medlemsrapporteringskampanjen	
(Oktober	–	mars)
När	en	lokalavdelning	har	registrerat	minst	fem	medlemmar	
(0–30	år),	en	registeransvarig,	två	kontaktpersoner	och	verk-
samhet	på	Medlemssidorna	anses	den	vara	registrerat	aktiv.	
Det	innebär	att	lokalavdelningen	får	bidrag	från	förbundet	
och	att	det	blir	möjligt	att	skicka	ombud	till	Stora	årsmötet.	
			Under	kampanjen	förser	förbundskansliet	distrikten	
med	rapporter	om	hur	lokalavdelningarna	ligger	till	för	att	
distrikten	ska	kunna	ta	kontakt	med	lokalavdelningarna	och	
hjälpa	dem	med	medlemsrapporteringen.	Nytt	för	året	är	
att	även	registeransvariga	fått	mejl	med	uppgifter	om	hur	
de	ligger	till.	En	del	av	medlemsrapporteringen	är	med-
lemskontrollen	som	görs	varje	år.	Förbundets	revisor	tar	ut	
några	lokalavdelningar	som	får	skicka	in	medlemsblanketter	
och	liknande	för	de	medlemmar	som	inte	har	registrerat	
sig	själva.	Har	lokalavdelningens	registeransvarig	registrerat	
många	medlemmar	är	det	mer	troligt	att	lokalavdelningen	
blir	uttagen	i	medlemskontrollen	än	om	de	flesta	medlem-
mar	själva	går	in	på	Medlemssidorna	och	registrerar	sig	eller	
svarar	på	förnyelse-sms:et.
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			Utifrån	medlemsrapporteringen	gör	sedan	Svenska	Kyr-
kans	Unga	en	bidragsansökan	till	MUCF,	Myndigheten	för	
ungdoms-	och	civilsamhällesfrågor	(tidigare	Ungdomssty-
relsen).	Ju	fler	medlemmar	och	aktiva	lokalavdelningar	som	
Svenska	Kyrkans	Unga	har,	desto	större	statsbidrag	får	vi.	
En	del	av	de	pengarna	betalas	ut	som	lokalavdelningsbidrag,	
men	det	ger	också	möjlighet	för	organisationen	att	anordna	
riksarrangemang,	skapa	utbildningar,	göra	material,	trycka	
Troligt	samt	att	förbundskansliet	kan	fortsätta	att	vara	en	
resurs	för	medlemmarna.		

			Mål	från	Stora	årsmötet:
			att		 90	procent	av	Svenska	Kyrkans	Ungas	medlemmar	
				 ska	finnas	i	en	aktiv	lokalavdelning	vid	årets	slut.	

			att					under	nästkommande	år	sträva	efter	att	minst	60	
												procent	av	distriktens	medlemmar	är	represent-
												erade	av	sina	aktiva	lokalavdelningar	vid	sitt	
												distriktsårsmöte.	

			Resultat:
			Eftersom	medlemsrapporteringen	sammanställs	i	mars	
			2015	och	de	flesta	distrikt	har	sina	årsmöten	i	mars–april	
			finns	det	inget	resultat	när	detta	skrivs.	Däremot	kommer	
			det	att	kunna	redovisas	vid	Stora	årsmötet	2015.	

LOKALAVDELNINGSSATSNING
Förbundsstyrelsen	har	beslutat	att	göra	en	satsning	i	arbetet	
gentemot	lokalavdelningar	under	2014	genom	att	avsätta	
pengar	till	en	25-procentig	tjänst.	Satsningen	kommer	att	
fortsätta	under	2015.	Lokalavdelningshandläggaren	arbe-
tade	med	fortlöpande	administration	av	lokalavdelnings-
ärenden	så	som	ansökningar,	uteslutningar	och	utträden	av	
lokalavdelningar.	Även	arbete	med	utveckling	av	rutiner	och	
system	för	framtiden	har	och	ska	undersökas.	En	stor	del	av	
arbetet	under	året	har	även	gått	till	att	komma	i	fas	med	de	
lokalavdelningsärenden	som	tyvärr	tidigare	släpat	efter	och	
till	att	effektivisera	processen.

STÖD TILL DISTRIKTEN
Distriktsbesök
Under året har bland annat följande besök gjorts:
Distrikts- och utbildningssamordnaren tillsammans med 
en representant från förbundsstyrelsen besökte i februari 
Visby distrikt för att nystarta. Under besöket nystartades en 
lokalavdelning och tillsammans med stiftsanställd personal 
funderades det kring hur det kan bli mer Svenska Kyrkans 
Unga i Visby stift.
   Distrikts- och utbildningssamordnaren var i oktober med 
på ett möte i Stockholm tillsammans med representanter 
från distriktsstyrelsen och engagerade medlemmar samt 

personal från stiftet som träffades för att prata om en fram-
tida samlingsplats i Stockholm. Under kvällen presenterade 
stiftets projektledare de tankar som finns kring att skapa 
”Mötesplats Stockholm”.
   Distrikts- och utbildningssamordnaren var i oktober med 
på ett möte i Linköping tillsammans med distriktsordföran-
de och vice samt konsulent, stiftsdirektor och enhetschef för 
att prata om ett nytt samarbetsavtal mellan Svenska Kyrkans 
Unga i Linköpings stift och Linköpings stift. Ett avtal som 
i december blev klart och underskrivet av Sofia Sanfridson, 
ordförande i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift och 
Linköpings biskop Martin Modéus.
   Utöver detta har flera distrikt fått stöd via telefon och 
e-post med aktuella frågor. Förbundsstyrelseledamöterna har 
haft kontakt med sina kontaktdistrikt och funnits till hands 
för att stödja distrikten i arbetet när det har efterfrågats. 
De allra flesta distrikt fick också besök i samband med sitt 
distriktsårsmöte av förbundsstyrelsen och vissa från repre-
sentanter från förbundskansliet.

Distriktsordförandesamling
I år har Svenska Kyrkans Ungas distriktsordförande haft 
en egen samling och en samling under Rikshelgen. Årets 
utbildningshelg var i maj på Rättviks stiftsgård, där ordfö-
rande och vice från nio distrikt var samlade. Under helgen 
jobbades det mycket kring rollen som distriktsordförande, 
men det fanns också möjlighet att ta upp aktuella frågor 
från det egna distriktet och det gavs ett grundläggande pass 
kring Svenska kyrkans beslut om barnkonsekvensanalys.

  

På bilden syns på översta raden från vänster: Elin Enochsson, 
Västerås, Sofia Prytz, Linköping, Samuel Karlsson, Luleå, Sofia 
Sanfridson, Linköping, Frida Gustavsson, Växjö, Pontus Nord-
ström, Härnösand, Torsten Thorvaldsson, Växjö, Markus Saarela 
Vilander, Strängnäs, Harald Götlind, Västerås.
Sittande: Mikael Risenfors, Göteborg, Robert Carlsson, Göte-
borg, Jessica Sjöström, Uppsala, Emma Stene, Lund, Johan Boj 
Garde, vice förbundsordförande, Johanna Sjöström, Uppsala, 
Amanda Carlshamre, förbundsordförande. 
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Konsulentsamling
I mars bjöd förbundskansliet in till en konsulentsamling, för 
anställda som arbetar med Svenska Kyrkans Ungas distrikt 
där bland annat medlemsåret, organisationens normarbete 
och vad som var på gång i distrikten inför årsmötena lyftes. 
Elva distrikt deltog.
   Den andra träffen var i september och då pratades det om 
organisationens mervärde, Dela tro – dela liv och regionala 
samarbeten. Elva distrikt deltog.

Introduktion av nyanställda
Utöver ovan nämnda träffar har också nyanställda konsulen-
ter bjudits in till en introduktionsdag på förbundskansliet 
för att få information om vad Svenska Kyrkans Unga är och 
vad som är på gång just nu. Under året har personal från 
Linköping, Strängnäs, Lund och Stockholm introducerats.

Samarbetsdagar
I mars 2015 kommer det att vara en gemensam samling för 
konsulenter och förbundskansli. Planeringen av denna dag 
har i december påbörjats av en planeringsgrupp som består 
av förbundsordförande, distrikts- och utbildningssamord-
nare samt konsulent från Lund och Härnösands distrikt.

KOM-träff
I mars och i september träffades representanter från distrik-
ten och förbundskansliets kommunikatör och redaktör. 
Det blev två heldagar där kommunikation stod i fokus. På 
schemat stod bland annat diskussioner kring en ny hemsida 
och kollektkampanjen. Det pratades även om hur förbund 
och distrikt ska hjälpas åt att värva nya medlemmar.

UngVuxen
UngVuxen är ett fördjupningsläger som kom till efter att 
förtroendevalda från olika distrikt pratade med varandra 
om viljan av att genomföra ett distriktsarrangemang för 
unga vuxna, men att de ofta blev inställda på grund av för få 
anmälda. Samtalen ledde till att sex distrikt beslutade sig för 
att genomföra ett gemensamt arrangemang. Den 14-16 no-
vember träffades cirka 25 personer på Finnåkers stiftsgård, 
Västerås stift. Planering och kursledning har skett av ideella 
från distrikten medan förbundskansliet har hjälpt till med 
viss anmälningsadministration och fakturering.

Frivilligdagen
I år uppmärksammades Svenska Kyrkans Ungas distrikts-
ordförande och vice på Internationella frivilligdagen, den 5 
december, med varsin biobiljett.

ÄRKEBISKOPSSKIFTET
I	juni	2014	tillträdde	Antje	Jackelén	som	ny	ärkebiskop	för	
Svenska	kyrkan.	Hon	efterträdde	Anders	Wejryd	som	varit	
ärkebiskop	i	åtta	år.	Svenska	Kyrkans	Unga	närvarade	både	
vid	stavnedläggningen	där	Anders	Wejryd	tackades	för	sitt	
arbete	och	vid	vigningen	där	Antje	Jackelén	välkomnades.

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	
när	de	samlas	varje	höst	i	Uppsala.	Svenska	Kyrkans	Unga	
arrangerar	ett	möte	för	unga	för	att	titta	på	några	av	de	mo-
tioner,	alltså	förslag	till	beslut,	som	lämnats	till	kyrkomötet,	
och	skriva	motionssvar	med	synpunkter	till	kyrkomötets	
deltagare.

Arbetsgruppen	för	att	genomföra	
De	Ungas	Kyrkomöte	har	bestått	av:	
		Andreas	Larsson,	Skara	distrikt	
		Emma	Edner,	sammankallande,	förbundsstyrelseledamot
		Maria	Hammarström,	teologisk	samordnare	
		Pernilla	Sjögren,	Växjö	distrikt
		Samuel	Hellgren,	representant	för	Salt	–	barn	och	unga	i	EFS

Den	16	augusti	2014	genomfördes	De	Ungas	Kyrkomöte	i	
form	av	videokonferenser	på	fyra	platser	runt	om	i	landet.	
			Svenska	Kyrkans	Ungas	distrikt	och	Salt	–	barn	och	unga	
i	EFS,	fick	möjlighet	att	utse	fem	deltagare	var	till	mötet.	
Trettio	personer	från	nio	distrikt,	Salt	samt	förbundsstyrel-
sen	deltog	i	Göteborg,	Växjö,	Stockholm	och	Härnösand.	
Sexton	motioner	hade	valts	ut	av	arbetsgruppen	som	förbe-
redde	De	Ungas	Kyrkomöte	och	dessa	motioner	
diskuterades	och	bearbetades	under	dagen.	Motions-
svaren	skickades	sedan	vidare	till	kyrkomötets	deltagare	och	
utskottssekreterare.

I år var De Ungas Kyrkomöte en videokonferens där deltagarna 
samlades på fyra platser runt om i landet.
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KYRKOMÖTET
Svenska	Kyrkans	Unga	närvarade	vid	kyrkomötets	båda	
sessioner.	Under	första	sessionen	framförde	förbundsordför-
ande	Amanda	Carlshamre	en	hälsning	från	organisationen	
till	hela	kyrkomötet,	vi	delade	ut	motionssvaren	som	förfat-
tats	på	De	Ungas	Kyrkomöte	och	hade	ett	utställningsbord	
på	plats.	Under	session	två	fanns	Svenska	Kyrkans	Unga	
på	plats	med	utställningsbord	och	samtalade	och	minglade	
med	såväl	ledamöter	som	biskopar	och	kyrkomötespresidiet.

DE UNGAS KYRKOMÖTE 2.0  
– UNGAS INFLYTANDE PÅ NATIONELL NIVÅ
Svenska	Kyrkans	Unga	har	fått	i	uppdrag	från	Svenska	
kyrkan	på	nationell	nivå	att	utreda	hur	ungas	inflytande	ska	
öka	i	Svenska	kyrkan.	Förra	året	lämnades	ett	förslag	om	att	
utveckla	De	Ungas	Kyrkomöte.
			I	våras	kontaktade	representanter	från	Svenska	kyrkan	
på	nationell	nivå	Svenska	Kyrkans	Unga	om	hur	konceptet	
De	Ungas	Kyrkomöte	kan	utvecklas	till	ett	större,	årligt	
arrangemang	som	engagerar	fler	grupper	av	barn	och	unga.	
Ett	nytt,	gemensamt	förslag	till	projektbeskrivning	för	ett	
pilotprojekt	2015–2017	arbetades	fram,	detta	förslag	be-
hövde	utredas	närmare	och	under	hösten	skrevs	en	rapport	
till	kyrkostyrelsen	om	vad	som	hittills	hänt.

UTBILDNING TILL LEDARSKAPARE 
Svenska	Kyrkans	Unga	har	tillsammans	med	representanter	
från	Växjö	och	Stockholms	distrikt	och	stift	samt	Sigtuna	folk-
högskola	under	våren	fortsatt	planeringen	av	en	utbildning	för	
församlingsanställda	med	fokus	på	att	vidga	arenan	för	ungas	
engagemang.	Utbildningen	riktar	sig	främst	till	församlings-
anställda	som	vill	ha	struktur	och	metoder	för	ungas	ideella	
delaktighet.	
			I	september	var	det	dags	för	kursstart	och	elva	deltagare	
samlades	i	Lund	för	upptakt	innan	de	åkte	vidare	till	Hamburg	
och	besök	i	den	evangelisk	lutherska	kyrkan	där.	Under	besöket	
fanns	det	både	tillfällen	för	egna	processer	och	reflektioner	i	
gruppen,	samt	input	från	kontraktet	och	studiebesök	i	försam-
lingarna.	

Deltagarna	har	sedan	i	sin	församling	hittat	ett	projekt	som	
de	vill	arbeta	med	att	utveckla.	På	kurstillfälle	två	som	var	på	
Sigtuna	folkhögskola	var	fokus	att	få	redskap	för	att	kunna	
handleda	de	unga	ideella.	Kursen	fortsätter	med	ytterligare	två	
tillfällen	under	våren	2015	och	från	nästa	höst	förbereds	för	att	
erbjuda	start	för	en	ny	kursomgång.

RIKSHELGEN 
Årets	Rikshelg	hade	temat	”Trons	kraft”.	110	personer	
deltog	från	tolv	distrikt	tillsammans	med	arbetsgrupper,	
förtroendevalda	och	anställda	från	förbundet	och	var	precis	
som	det	brukar	på	Sigtuna	folkhögskola.	

Projektgruppen	som	planerade	bestod	av:
		Ellionor	Sisth,	förbundsstyrelseledamot
		Johanna	Knutsson,	distrikts	och	utbildningssamordnare
		Zebastian	Mannesten,	förbundsstyrelseledamot

Helgen	inleddes	med	att	deltagarna	fick	lära	känna	varan-
dra	och	att	Demokratigruppen	lanserade	sitt	nya	material	
”Demokrati	är	kul!”.	På	lördagen	fick	deltagarna	jobba	med	
barnkonsekvensanalys	och	gå	på	två	workshops	var.
			På	söndagen	var	det	information	om	Stora	årsmötet	från	
dess	projektgrupp.	Verksamhetsgruppen	informerade	om	
vad	forumet	(som	du	kan	läsa	om	på	sida	22)	kommit	fram	
till	och	vilka	tendenser	och	slutsatser	gruppen	sett	och	
dragit.	Sedan	firade	deltagarna	högmässa	tillsammans	med	
Sigtuna	församling	innan	det	var	dags	för	avslutning.	Flera	
distrikt	och	arbetsgrupper	passade	också	på	att	ha	egna	
möten	under	helgen.

NÄTVERKET FÖR BARNKONVENTIONEN
FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	blev	antagen	av	FN	
den	20	november	1989	och	skrevs	under	av	Sverige	1990,	
konventionen	fyllde	alltså	25	år	i	år!	Svenska	Kyrkans	Unga	
ingår	i	Nätverket	för	barnkonventionen,	ett	nätverk	av	
organisationer	som	på	olika	sätt	jobbar	för	barns	rättigheter	
i	Sverige.	

På Rikshelgen fick deltagarna ballonger när Demokratigruppens 
material ”Demokrati är kul!” lanserades.

Förbundsordförande Amanda på kyrkomötet.
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Nätverket	för	barnkonventionen	samlar	ett	urval	barn	den	
20	november	varje	år	för	att	ställa	frågor	till	regering	och	
myndigheter	om	hur	Sverige	följer	konventionen.	Varje	år	
dokumenteras	barnens	frågor	och	myndighetsrepresentan-
ternas	svar	i	en	hearing-rapport.
			Med	anledning	av	25-årsfirandet	lanserade	också	nät-
verket	boken	”Barnmakt	–	en	metodbok	om	rätten	till	
inflytande”.	Regeringen	måste	vart	femte	år	rapportera	till	
en	barnrättskommitté	i	Genève	om	hur	de	följer	barnkon-
ventionen	och	kallas	in	för	att	svara	på	barnrättskommitténs	
frågor.	Sverige	har	vid	flera	tillfällen	fått	kritik	för	hur	landet	
till	exempel	behandlar	flyktingbarn	och	papperslösa	barn.	
			En	tilläggsrapport	produceras	vart	femte	år	av	Nätverket	
för	barnkonventionen,	som	kommentar	till	regeringens	rap-
port	och	ibland	har	representanter	för	nätverket	också	fått	
komma	och	presentera	sina	synpunkter	för	FN:s	barnrätts-
kommitté	i	Genève.	Du	hittar	mer	information	om	nätver-
kets	arbete	på	http://barnkonventionen.se		

KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP 
FÖR BARNKONVENTIONEN
De	kyrkor	och	kyrkliga	organisationer	som	ingår	i	Nätver-
ket	för	barnkonventionen	har	också	en	egen	samrådsgrupp	
för	att	samordna	arbetet	inom	kyrkorna	med	att	lyfta	fram	
barnkonventionen.	
			I	år	har	representanter	för	Sveriges	Kristna	Råd,	Sensus	
studieförbund,	Salt	–	barn	och	unga	i	EFS,	Frälsningsar-
mén,	Pingst	Ung,	Svenska	kyrkan	och	Equmenia	tillsam-
mans	med	Svenska	Kyrkans	Unga	varit	med	i	gruppen.	
Den	anordnade	ett	offentligt	seminarium	i	oktober	om	
barns	psykiska	ohälsa	och	rätten	till	andlig	utveckling.

BARNKONSEKVENSANALYS
Kyrkomötets	beslut	att	alla	beslut	som	tas	i	Svenska	kyrkan	
på	församlings-,	stifts-	och	nationell	nivå	ska	barnskon-
sekvensanalyseras	har	Svenska	Kyrkans	Unga	mött	och	
svarat	på,	på	olika	sätt.	På	distriktsordförandesamlingen	i	
maj	hölls	ett	pass	kring	frågan	och	på	Rikshelgen	fick	alla	
deltagare	lära	sig	mer	om	bakgrunden	till	beslutet	och	hur	
vi	kan	hjälpas	åt	att	svara	på	detta	i	församlingar	och	stift.	
Förbundet	har	även	börjat	fundera	på	hur	en	barnkonsek-
vensanalysutbildning	för	Svenska	Kyrkans	Ungas	medlem-
mar	skulle	kunna	se	ut.

BARNRÄTTSDAGARNA 
Varje	år	arrangerar	Barnrättsakademin	vid	Örebro	univer-
sitet	i	samarbete	med	Stiftelsen	Allmänna	Barnhuset	och	
Barnombudsmannen	Barnrättsdagarna,	en	konferens	när	
fokus	sätts	på	ett	ämne	som	rör	barns	rättigheter.	I	år	var	
temat	”barns	psykiska	ohälsa”	och	Svenska	Kyrkans	Unga	
deltog	för	första	gången	som	utställare	tillsammans	med	
Svenska	kyrkan,	informerade	om	vårt	arbete	och	spred	
bland	annat	materialet	Mose,	Maria	och	jag	och	Handbok	i	
barnkonsekvensanalys.		

KONFERENS FÖR BARN PLACERADE I SAMHÄLLSVÅRD
I	mars	bjöd	Svenska	kyrkan	och	Svenska	Kyrkans	Unga	in	
stiftsanställda	diakoner	och	barn-	och	ungdomsansvariga	för	
en	konferens	på	Sigtuna	folkhögskola	kring	barn	placerade	
i	samhällsvård.	Under	dagarna	diskuterades	kyrkans	roll	i	
kommun	och	skola,	vilka	barn	kyrkan	saknar	i	sin	verksamhet	
idag	och	vilket	mandat	kyrkan	har	i	diakonala	frågor	i	kom-
munens	sociala	arbete.	25–30	personer	deltog	på	konferensen.

FÖRSAMLINGSPEDAGOGISKT FORUM
Under	flera	år	har	Svenska	Kyrkans	Unga	tillsammans	med	
Yrkesföreningen	för	församlingspedagoger	och	Sigtuna	
folkhögskola	planerat	och	genomfört	ett	nationellt	möte	för	
församlingspedagoger	inom	Svenska	kyrkan	(Församlings-
pedagogiskt	forum).	Cirka	45	personer	deltog	den	21–23	
mars	på	Sigtuna	folkhögskola	där	de	tre	huvudspåren	var	
Barns	och	ungas	delaktighet,	Arbetsmiljö	och	yrkesroll	och	
På	andra	arenor.	

Metodboken Barnmakt lanserades i och med FN:s barnkonven-
tions 25 årsdag.
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BESÖK AV KYRKLIGA UTBILDNINGAR
Vid	höstterminens	start	började	det	nya	utbildningssystemet	
inom	Svenska	kyrkan	att	gälla.	Det	betyder	att	alla	som	ska	
utbildas	för	kyrklig	tjänst;	präster,	pedagoger,	diakoner	och	
kyrkomusiker,	går	en	högskoleutbildning	och	samlas	sitt	
sista	år	eller	termin	på	Svenska	kyrkans	Utbildningsinstitut	i	
Uppsala	eller	Lund.	
				Församlingspedagogiska	utbildningar	på	folkhögskolor	
som	till	exempel	Sigtuna	och	Jämshög	lades	därmed	ned.	
Svenska	Kyrkans	Unga	erbjöd	de	utbildningsställen	vi	haft	
kontakt	med	att	fortsätta	träffa	dem	som	är	under	utbild-
ning	för	tjänst	i	Svenska	kyrkan.	Vi	besökte	under	2014	
bland	annat	Utbildningsinstitutet	i	Uppsala.	

GOTLANDS KYRKVECKA
Gotlands	kyrkvecka	är	en	mötesplats	för	personer	som	är	
engagerade	i,	vill	utmanas	genom	och	brinner	för	Svenska	
kyrkans	samhällsansvar.	
			Gotlands	kyrkvecka	hölls	den	20–24	augusti	i	Visby.	
Svenska	Kyrkans	Unga	höll	i	tre	seminarier:	ett	om	barn-

konsekvensanalysutbildning,	ett	om	klimatsmarta	matlag	
och	ett	om	vad	som	hände	i	Busan	på	Kyrkornas	Världsråds	
generalförsamling.

IDEELLT FORUM
Svenska	Kyrkans	Unga	är	en	av	medlemsorganisationerna	
i	nätverket	Ideellt	forum.	Första	helgen	i	oktober	varje	år	
arrangerar	Ideellt	forum	ett	arrangemang	som	kallas	Idé-
dagarna	för	att	diskutera	och	inspireras	kring	ideellt	arbete	
och	utmaningar	i	Svenska	kyrkan.	
			Delar	av	förbundsstyrelsen,	Demokratigruppen	och	lokala	
krafter	deltog	i	årets	idédagar	som	hölls	i	Norrköping.	
Svenska	Kyrkans	Unga	i	Linköpings	distrikt	fanns	även	med	
i	planerandet	och	genomförandet	av	Idédagarna.	Svenska	
Kyrkans	Unga	höll	i	två	seminarier:	ett	om	organisationen	
Svenska	Kyrkans	Unga	och	ungas	engagemang	i	Svenska	
kyrkan,	samt	ett	om	ungas	engagemang	för	globala	frågor	i	
Svenska	kyrkan	och	Svenska	Kyrkans	Unga.

DU är viktig här och nu

D
U

 är viktig här och nu
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Jag	heter	Maria Ekstedt	och	är	medlems-
administratör.	Det	innebär	kontakt	med	
medlemmar	och	lokalavdelningar	om	allt	
möjligt;	Medlemssidorna,	rekrytering	och	
förnyelse	av	medlemskap,	medlems-
rapportering,	medlemsförsäkring,	stadgar	
och	årsmöten.	Kontakta	mig	gärna	om	du	
har	frågor	kring	detta.

Jag	heter	Stefan Cederlöf och	är	ekonomi-
samordnare.	Mina	huvudsakliga	uppgifter
är	att	arbeta	övergripande	med	ekonomiska	
frågor	som	till	exempel	budget	och	bokslut	
samt	att	ansvara	för	Medlemssidorna.	
Jag	ansvarar	också	för	att	ansöka	om	olika	
stöd	och	bidrag,	till	exempel	statsbidrag.	En	
annan	del	i	mitt	arbete	är	att	ta	fram	och	
analysera	statistik.	Det	är	bra	att	vi	vet	vilka	
som	är	med	i	Svenska	Kyrkans	Unga,	
i	vilka	åldrar	och	hur	många	år	någon	är	
medlem.	Kontakta	mig	gärna	om	du	har	
frågor	kring	detta.

Jag	heter Johanna Knutsson	och	är	distrikts-	
och	utbildningssamordnare.	Mina	huvudsakliga	
arbetsuppgifter	är	kontakten	med	distrikts-
styrelser	och	anställda	samt	planering	och	
genomförande	av	Uppdateringskampanjen.	
Jag	är	också	en	del	av	Demokratigruppen	och	
kursledningen	för	Utbildning	till	Ledarskapare.	
Kontakta	gärna	mig	om	du	har	frågor	kring	
lokalavdelningens	demokrati	eller	om	du	som	
distriktsstyrelseledamot/konsulent	vill	ha	hjälp	
med	något.

Jag	heter	Mats Widebäck	och	är	lokalavdel-
ningshandläggare	på	25	%.	Lokalavdelnings-
handläggaren	hjälper	till	med	allt	som	gäller	
administration	av	lokalavdelningar	(bilda	ny	
lokalavdelning,	bli	vilande,	utträde	eller	byta	
registeransvarig,	med	mera).
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Stora årsmötet 2013 beslutade att Svenska Kyrkans Unga vill ...

...	våga	vara	en	stark	ung	röst	i	mötet	med	förtryckande	normer	och	strukturer

...	bidra	till	tillgängliga	mötesplatser	och	utbildningsmöjligheter	för	våra	förtroendevalda

(Ur verksamhetsinriktningen)

ÖPPEN GEMENSKAP

ARBETSGRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE
Arbetsgruppen	för	normmedvetet	arbete	har	bestått	av:	
		Cecilia	Bylund,	sammankallande	från	november,	
		Uppsala	distrikt
		Hanna	Broberg,	sammankallande	(till	april),	
		Göteborgs	distrikt
		Hugo	Ernstsson,	förbundsstyrelseledamot
		Ida	Berggren,	Skara	distrikt
		Jimmy	Eriksson-Werf,	Västerås	distrikt	
		Martina	Axdal,	Uppsala	distrikt	(från	maj)
		Nils	Jernqvist,	Göteborgs	distrikt	(till	november)
		Olivia	Lindqvist	Wijkander,	Stockholms	distrikt	(från	maj)
		Therese	Gustafsson,	sammankallande	april	till	november,		
		redaktör

Arbetsgruppen	arbetar	med	hbtq-,	genus-	och	jämställd-
hetsfrågor	och	arbetar	normkritiskt	för	att	Svenska	Kyrkans	
Unga	ska	vara	en	öppen	och	inkluderande	gemenskap.	Under	
året	medverkade	gruppen,	som	vanligt,	på	Stockholm	Pride.	
Gruppen	var	med	i	ett	informationstält	inne	på	festivalområ-
det	Pride	Park,	anordnade	en	inkluderande	familjegudstjänst,	
var	med	i	en	sektion	i	den	stora	Prideparaden	och	deltog	i	
den	öppna	förskola	som	Högalids	församling	anordnade.	
Liksom	tidigare	år	samarbetade	Svenska	Kyrkans	Unga	med	
bland	andra	Svenska	kyrkan,	EKHO	och	Regnbågsmässan	
under	projektnamnet	Kyrkan	på	Pride.	Under	Prideveckan	
deltog	också	normgruppens	Jimmy	Eriksson-Werf	i	ett	panel-
samtal	om	inkluderande	kyrkorum.	Gruppen	närvarade	på	
Rikshelgen	i	oktober	där	de	höll	i	en	workshop	om	trans-
frågor	i	Svenska	Kyrkans	Unga.

RUTBILDNINGAR OCH ARBETSGRUPPEN 
FÖR KURSLEDNING AV RUTBILDNING
Arbetsgruppen	för	kursledning	av	Rutbildning	har	bestått	av:	
		Elaine	Kriisa	från	Sensus	(från	september)
		Hanna	Broberg,	Göteborgs	distrikt
		Maria	Hammarström,	teologisk	samordnare
		Sara	Ytterbrink,	Västerås	distrikt
		Sannah	Söderberg	från	Sensus,	(till	september)
		Zebastian	Mannesten,	förbundsstyrelseledamot	

Kursledningen	är	en	nationell	arbetsgrupp	som	ansvarar	för	
att	samordna	Rutbildningar,	fortbilda	och	utbilda	rutbildare	
och	förvalta	och	utveckla	utbildningsmaterialet.	Arbets-
gruppen	uppdaterade	under	våren	utbildningsmaterialet	
och	anordnade	i	september	en	utbildningshelg	för	nya	och	
gamla	rutbildare.	En	handfull	Rutbildningar	genomfördes	
under	året	med	församlingar	och	stift.

Svenska Kyrkans Unga gick i Stockholm Pride-paraden. 
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ALMEDALEN
Svenska	Kyrkans	Unga	deltog	på	Almedalsveckan	för	att	
påverka	politiker	och	andra	organisationer.	

Under	våren	planerades	detta	av:	
		Amanda	Carlshamre,	förbundsordförande
		Astrid	Gustafsson,	förbundsstyrelseledamot
		Julle	Bergenholtz,	kommunikatör	
		Märta	Folkeson,	förbundsstyrelseledamot

Kommunikatören	och	förbundsordföranden	ingick	även	i	
planeringsgruppen	för	Svenska	kyrkans	medverkan	under	
Almedalen.

Under	Almedalsveckan	arrangerade	Svenska	Kyrkans	Unga	
två	seminarier.	På	måndagen	hölls	workshopen	”Religion	<3	
HBTQ?”	som	samordnades	med	Sensus	studieförbund	och	
presenterade	utbildningskoncepetet	Rutbildningar.	Cirka	40	
personer	deltog.	
			På	tisdagen	höll	Amanda	Carlshamre	i	seminariet	”Om	
barn	och	ungas	psykiska	(o)hälsa”,	ett	panelsamtal	med	
representanter	från	Bris,	Liberala	ungdomsförbundet	(LUF),	
IQ	och	Västerås	stift.	Cirka	85	personer	deltog.	
			Utöver	seminarierna	deltog	Svenska	Kyrkans	Unga	även	
i	en	manifestation	för	öppenhet	och	mångfald	tillsammans	
med	cirka	50	andra	organisationer,	som	fick	stor	uppmärk-
samhet	under	veckan.	
			Globala	arbetsgruppen	var	också	på	plats.	Tillsammans	
med	Svenska	kyrkans	Agera-volontärer	stod	de	i	infor-
mationstält	och	genomförde	flashmobs	om	klimaträttvisa	
under	parollen	”Dags	att	öka	tempot!”.	

DEMOKRATIGRUPPEN
Demokratigruppen	har	bestått	av:	
		Alexander	Olsson,	Lunds	distrikt	(till	oktober)	
		Amanda	Andersson,	Lunds	distrikt	(till	oktober)	
		Annika	Johansson,	sammankallande,	Göteborgs	distrikt	
		Erika	Johansson,	Karlstads	distrikt	(från	augusti)	
		Jesper	Schwarz,	Uppsala	distrikt	(från	oktober)	
		Johanna	Knutsson,	distrikts-	och	utbildningssamordnare	
		Martin	Garlöv,	Uppsala	distrikt	(till	oktober)	
		Märta	Folkeson,	förbundsstyrelseledamot

Arbetsgruppen	har	haft	sju	möten	under	året.	På	våren	låg	
fokus	på	att	ta	fram	det	nya	materialet	kring	lokalavdelnings-
demokrati	”Demokrati	är	kul!”	som	finns	att	ladda	ner	från	
hemsidan.	Även	förberedelser	inför	Lilla	årsmötet	var	en	
viktig	del	av	Demokratigruppens	arbete.	Demokratigruppen	
gjorde	underlag	till	förbundsstyrelsen	på	formaliahandlingar	
och	förberedde	en	årsmötesskola	som	genomfördes	på	plats.	
			Demokratigruppen	fick	också	frågan	om	att	hålla	i	ett	
pass	på	Västerås	distrikts	styrelseutbildning	för	lokalavdel-
ningarna.	Eftersom	ingen	i	gruppen	hade	möjlighet,	men	
ändå	tyckte	att	det	var	viktigt	löstes	det	genom	att	utse	en	
ideell	utanför	gruppen	som	planerade	och	genomförde	pas-
set!	
			Under	hösten	har	Demokratigruppen	arbetat	med	att	
uppdatera	materialet	för	lokalavdelningens	årsmöte	inför	
2015	års	årsmöten.	I	oktober	deltog	delar	av	Demokrati-
gruppen	tillsammans	med	förbundsstyrelsen	på	Ideellt	
forums	idédagar.	På	Rikshelgen	deltog	hela	gruppen	och	
lanserade	materialet	”Demokrati	är	kul!”	med	ett	uppskattat	
jippo	samt	en	inspirerande	workshop.	

Under Almedalsveckan delog Svenska Kyrkans Unga bland annat i en manifestation för öppenhet och mångfald.
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LILLA ÅRSMÖTET MED FORUM
Lilla	årsmötet	är	ett	granskningsmöte	som	granskar	Svenska	
Kyrkans	Ungas	verksamhet	och	bokslut.	De	enda	beslut	
som	fattas	är	eventuella	fyllnadsval	av	förbundsstyrelsen	och	
att	kalla	till	extra	årsmöte.	51	mandat	fördelas	så	att	alla	
distrikt	får	två	basmandat	och	resten	utifrån	antal	medlem-
mar	i	varje	distrikt.	I	år	var	Lilla	årsmötet	den	6–8	juni	på	
stiftsgården	Stjärnholm,	Strängnäs	stift.

Projektgruppen	som	planerade	Lilla	årsmötet	bestod	av:
		Ellionor	Sisth,	förbundsstyrelseledamot
		Johan	Boj	Garde,	förbundsstyrelseledamot
		Johanna	Knutsson,	distrikts-	och	utbildningssamordnare

46	ombud	från	tolv	distrikt	deltog	under	Lilla	årsmötet.	
Totalt	deltog	drygt	90	personer	under	helgen	som	också	
hade	ett	forum	om	Svenska	Kyrkans	Ungas	verksamhet	och	
ekonomi.	(Läs	mer	om	det	nedan).

Forum
Stora	årsmötet	2013	beslutade	att	det	ska	genomföras	ett	
foum	där	Svenska	Kyrkans	Ungas	verksamhet	och	ekonomi	
ska	diskuteras.	För	att	arbeta	med	forumet	tillsattes	den	så	
kallade	Verksamhetsgruppen,	som	bestod	av:	

		Ellinor	Hegart,	Skara	distrikt	(från	juni)
		Josef	Hegart,	sammankallande,	förbundsstyrelseledamot	
		Julle	Bergenholtz,	kommunikatör
		Mats	Widebäck,	kansliadministratör
		Moa	Hobro,	Lunds	distrikt	(från	juni)
		Robin	Nord,	Lunds	distrikt	(från	mars)
		Victor	Pettersson,	Karlstad	distrikt	(från	juni	till	september)

Under	forumets	olika	pass	(som	exempelvis	speedmeeting,	
linjeövningar	och	budgetgenomgång	ur	olika	frågor	och	
perspektiv)	samlades	det	in	lappar	med	reflektioner	från	
deltagarna.	De	lapparna	tog	Verksamhetsgruppen	sedan	
med	sig	i	sitt	fortsatta	arbete,	vilket	resulterade	i	en	hand-
ling	med	sammanställningar	till	förbundstyrelsen.	De	
användes	som	underlag	i	propositionsskrivandet	till	Stora	
årsmötet	2015.	En	sammanfattning	om	vad	forumet	kom	
fram	till	drogs	också	på	Rikshelgen	i	oktober.

STORA ÅRSMÖTET 2015
Stora	årsmötet	är	Svenska	Kyrkans	Ungas	högsta	beslutande	
organ	dit	alla	aktiva	lokalavdelningar	har	rätt	att	skicka	
ombud.	Under	våren	beslutade	förbundsstyrelsen	att	Stora	
årsmötet	2015	ska	äga	rum	den	5–9	augusti	i	Borås.	

Projektgruppen	för	Stora	årsmötet	2015	består	av:
		Carl	Eric	Ericsson,	Stockholms	distrikt
		Emma	Edner,	förbundsstyrelseledamot
		Julle	Bergenholtz,	kommunikatör	(projektledare)
		Kristian	Hjertén,	Skara	distrikt

Under	året	har	projektgruppen	haft	fyra	planeringsmöten	
(varav	ett	digitalt).	I	september	besökte	delar	av	projekt-
gruppen	Borås,	där	de	under	en	dag	bekantade	sig	med	
den	lokala	församlingen	och	de	lokaler	som	Stora	årsmötet	
kommer	att	äga	rum	i.	Kallelsen	till	Stora	årsmötet	gick	ut	
till	lokalavdelningarna	med	Troligt	nummer	4	i	slutet	på	
november.

Bilderna på det här uppslaget är tagna under Lilla årsmötet 
med forum av Alex&Martin.
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KOMMUNIKATION
MATERIALLAGRET
Materiallagret	har	vuxit	och	breddats	under	året	för	att	
möta	efterfrågan	på	profilprodukter	från	medlemmar,	lokal-
avdelningar	och	distrikt.	
			Under	februari	och	augusti	uppmanades	medlemmar	via	
Svenska	Kyrkans	Ungas	Facebook-sida	att	komma	med	
förslag	på	produkter	
som	de	vill	se	i	Mate-
riallagret.	Flera	förslag	
blev	verklighet,	och	har	
bidragit	till	Material-
lagrets	ökade	försälj-
ning.	Exempel	på	nya	
produkter	som	har	
tagits	fram	är	ter-
mosmuggar,	sittdynor,	
badlakan	och	hand-
dukar.	Efter	önskemål	
från	medlemmar	har	
produkter	som	till	
exempel	nyckelband	
och	dricksglas	återin-
troducerats.	Förutom	
Svenska	Kyrkans	Ungas	
egna	produkter	har	
material	från	Svenska	kyrkans	julkampanj	
sålts	genom	Materiallagret.	
			Har	du	några	idéer	om	profilprodukter	som	du	tycker	ska	
finnas	i	Materiallagret	kan	du	mejla	butik@svenska-
kyrkansunga.se.
		Materiallagret	finns	på	www.svenskakykansunga.se/butik.

HEMSIDAN (www.svenskakyrkansunga.se)
Förbundets	hemsida,	www.svenskakyrkansunga.se,	är	byggd		
i	webbpubliceringsverktyget	Wordpress.	
			Under	året	har	det	gjorts	en	grundläggande	undersökning	för	
att	se	hur	medlemmarna	använder	www.svenskakyrkansunga.se	
och	även	hur	medlemmar	tar	till	sig	information	om	Svenska	
Kyrkans	Unga.	Närmare	500	medlemmar	i	blandade	ålders-
kategorier	deltog	i	undersökningen	och	resultatet	har	använts	
som	underlag	när	arbetet	med	att	ta	fram	en	ny	version	av	
www.svenskakyrkansunga.se	har	påbörjats.	
			Utöver	undersökningen	har	en	miniorgrupp,	Svenska	
Kyrkans	Ungas	kommunikationsnätverk	och	distriktsstyrelser	
fått	tycka	till	som	underlag	till	hemsidesutvecklingen.	Den	nya	
hemsidan	förväntas	lanseras	i	början	på	nästa	år.

APP-UTREDNING
På	Stora	årsmötet	2013	fick	förbundet	i	uppdrag	att	utreda	
möjligheterna	till	att	utveckla	en	app.	Undersökningen	som	
användes	som	underlag	till	hemsidesutveckling	har	även	berört	
frågor	rörande	appar	och	kommer	därför	också	att	vara	under-
lag	i	app-utredningen	som	beräknas	slutföras	under	nästa	år.

SOCIALA MEDIER
Svenska	Kyrkans	Unga	är	aktiva	på	Facebook,	Twitter	och	
Instagram.	Dessa	tre	kanaler	har	använts	aktivt	under	året.
			Den	31	december	2014	hade	Svenska	Kyrkans	Unga:
			3	809	gilla-markeringar	på	Facebook.	(2013:	3	399)
			1	839	följare	på	Twitter.	(2013:	1	414)
			515	följare	på	Instagram.	(2013:	287)
I	samband	med	Stockholm	Pride	hade	Svenska	Kyrkans	
Ungas	redaktör	hand	om	Svenska	kyrkans	vandringskonto	
på	Instagram	och	visade	vad	Svenska	Kyrkans	Unga	och	
Kyrkan	på	Pride	gjorde	där.	Veckan	uppskattades	av	många	
och	resulterade	i	många	nya	följare	på	Svenska	Kyrkans	
Ungas	eget	konto.
			Under	året	har	det	också	gjorts	en	film	där	medlemmar	
tillfrågas	om	varför	just	de	är	medlemmar.	Filmen	finns	på	
Youtube-kontot	”SvenskaKyrkansUnga”.
			Du	kan	följa	oss	på:	www.facebook.com/SvenskaKyrkans-
Unga	och	@SvKyrkansUnga	på	Twitter	och	Instagram.				

#MEDLEMFÖRATT 
Under	året	har	hashtagen	#medlemföratt,	som	lanserades	
på	Rikshelgen	2013,	fortsatt	att	användas	och	spridas	på	
Twitter	för	att	visa	på	mervärdet	i	Svenska	Kyrkans	Unga.	
			Det	har	också	gjorts	en	folder	inspirerad	av	hashtagen.	
Foldern	heter	precis	som	hashtagen	#medlemföratt	och	
riktar	sig	främst	till	församlingspedagoger	och	andra	vuxna	
i	kyrkan,	för	att	de	ska	se	varför	det	är	viktigt	att	bedriva	
sitt	barn-	och	ungdomsarbete	i	församlingen	som	en	del	
av	Svenska	Kyrkans	Unga.	Om	du	vill	berätta	varför	du	är	
medlem	i	Svenska	Kyrkans	Unga,	twittra	gärna	med	
#medlemföratt	och	gör	din	röst	hörd!
	
TROLIGT
Troligt	är	Svenska	Kyrkans	Ungas	medlemstidning.	Den	
kommer	ut	fyra	gånger	per	år	och	skickas	till	alla	medlemmar.	
Tanken	är	att	alla	medlemmar	ska	hitta	något	i	tidningen	som	
intresserar	dem,	i	enighet	med	beslutet	från	Stora	årsmötet	
2013	som	säger	att	innehållet	ska	tilltala	alla	medlemmar.	
			Därför	innehåller	Troligt	numera	även	fasta	sidor	riktade	till	
barn	i	åldern	0–13	år.	Troligt	vill	ta	barn	och	ungas	frågor	på	
allvar	och	skriver	om	sådant	som	känns	angeläget.	Tidning-
en	vill	också	ge	unga	stöd	att	vara	sig	själva	och	utvecklas	
som	människor	och	kristna.	I	Troligt	försöker	redaktionen	
lyfta	de	områden	som	är	beslutade	i	verksamhetsinriktning-
en	och	i	år	har	därför	tidningen	innehållit	reportage	och	
artiklar	som	till	exempel:

Att upptäcka och dela tro
–	Reportage	om	hur	du	gör	om	du	vill	arbeta	i	kyrkan.
–	En	barnpanel	med	två	tioåringar	som	har	funderat	kring	
Gud,	Jesus	och	varför	de	ber.
–	En	panel	där	medlemmar	som	är	20+	har	funderat	kring	
hur	det	är	att	vara	ung	och	kristen	i	Sverige	idag.
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Jag	heter	Therese Gustafsson	och	
är	redaktör.	Jag	har	ansvar	för	bland	
annat	medlemstidningen	Troligt,	
hemsidan,	sociala	medier	och	press-
kontakter.	Jag	är	också	en	del	av	
arbetsgruppen	för	normmedvetet	
arbete.	Kontakta	gärna	mig	om	du	
vill	ha	hjälp	att	göra	lokalavdel-
ningsloggor,	få	stöd	vid	kontakt	med	
media,	tips	om	innehåll	i	Troligt	
eller	om	du	vill	ha	en	workshop-
ledare	i	skrivande/tidningsarbete.

Jag	heter	Julle Bergenholtz	och	
är	kommunikatör.	Jag	arbetar	
strategiskt	med	kommunika-
tion,	vilket	bland	annat	innebär	
marknadsföring,	utformning	av	
kampanjer,	att	den	grafiska	profi-
len	efterföljs	och	att	ta	fram	nya	
produkter	i	Materiallagret.	Jag	
projektleder	även	Stora	årsmötet	
2015.	Du	kan	alltid	kontakta	mig	
om	du	har	frågor	kring	något	av	
mina	ansvarsområden.

–	En	artikel	om	satsningen	
Dela	tro	–	dela	liv	som	Svenska	
kyrkan	gör	just	nu,	med	tips	
och	tricks	på	hur	grupper	kan	
prata	om	tro.
–	En	internationell	panel	har	
funderat	kring	hur	det	är	att	
vara	kristen	i	världen	i	jäm-
förelse	med	i	Sverige.
–	Alltid	i	Troligt:	Förtroligt-	
och	Troligtsidorna,	plocksidor	
om	kristen	tro.	

I hela Guds skapelse
–	Ett	reportage	från	ett	flyktingläger	i	Jordanien	dit	Troligts	
redaktör	fick	följa	med	en	katastrofinformatör	från	Svenska	
kyrkans	internationella	arbete.
–	En	internationell	panel	som	har	funderat	kring	vad	hälsa	
betyder	i	olika	länder.
–	Ett	temanummer	om	klimatångest	och	vad	Svenska	
kyrkan	och	Svenska	Kyrkans	Unga	gör	i	klimat-	och	miljö-
frågor	bland	annat.
–	Alltid	i	Troligt:	Under	samma	himmel,	en	sida	som	skrivs	
av	arbetsgruppen	för	Globala	påverkansfrågor.

Av barn och unga
–	Tonårshandboken:	En	artikelserie	om	internet,	om	nät-
kärlek	och	vett	och	etikett	på	internet.
–	Porträtt	med	aktuella	personer	som	artisten	Oscar	Zia,	
och	intervjuer	med	kända	kristna	profiler	som	Gabriel	
Forss.
–	Alltid	i	Troligt:	Pyssel,	frågesidorna	där	man	får	svar	på	
frågor	som	rör	det	mesta,	och	bok-	och	filmtips.

Öppen gemenskap
–	Ett	nedslag	i	Täby	lokalavdelning	för	att	visa	vad	de	har	
för	verksamhet	på	sina	ungdomskvällar.
–	Troligts	redaktör	har	aktivt	under	året	tänkt	på	att	Troligts	

texter	ska	ha	ett	inkluderande	språk,	med	ett	normmedvetet	
bakgrundstänk.
–	Alltid	i	Troligt:	Förbundssidorna	med	information	om	
vad	som	är	på	gång	i	Svenska	Kyrkans	Unga.

www.troligt.org 
Medlemstidningen	Troligt	finns	också	på	internet.	Där	hittar	
du	alla	tidningar	i	PDF-form.	Det	finns	också	ledarhand-
ledningar	till	varje	nummer.	Ledarhandledningarna	går	att	
använda	i	barn-,	ungdoms-	och	konfirmandgrupper,	vilket	
gör	Troligt	till	ett	roligt	pedagogiskt	verktyg.	Hemsidan	upp-
dateras	ungefär	en	gång	i	veckan	med	artiklar	som	ska	hålla	
tidningen	vid	liv	även	mellan	tidningens	tryckta	nummer.	
Här	hittar	du	också	ledarmaterial,	andaktsförslag	och	böner.

DEBATT
I	februari	skrev	Svenska	Kyrkans	Unga	en	debattartikel	som	
publicerades	i	Kyrkans	tidning.	Debattartikeln	lyfte	varför	
Svenska	Kyrkans	Unga	valt	att	lägga	till	ett	tredje	könsalter-
nativ,	”annat”	på	Medlemssidorna	och	medlemsblanketter.	
Förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	och	vice	förbunds-
ordförande	Johan	Boj	Garde	förklarade	att:	”Som	kristen	barn-	
och	ungdomsorganisation	har	vi	ett	uppdrag	att	ifrågasätta	
det	som	i	vårt	samhälle	är	förtryckande.”	Syftet	med	det	tredje	
könsalternativet	är	att	den	som	inte	identifierar	sig	som	tjej	eller	
kille	också	ska	känna	sig	välkomna	i	organisationen.
Artikeln	möttes	av	många	starka	reaktioner	och	debatt	fortsatte	
i	ett	par	inlägg	i	Kyrkans	tidning	och	fick	många	kommentarer	
på	nätet.
			Ett	annat	debattinlägg	i	Kyrkans	tidning	publicerades	i	
samband	med	Svenska	kyrkans	kyrkomötes	första	session	där	
förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	uppmanade	kyrko-
politikerna	att	tänka	in	barn	och	unga	i	sina	beslut.	Inlägget	
fick	flera	positiva	tillrop.
			Utöver	detta	har	förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	
skrivit	under	flertalet	debattartiklar	som	har	skrivits	tillsam-
mans	med	andra	organisationer.
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ORGANISATIONER OCH NÄTVERK
Här hittar du information om de organisationer och 

nätverk som Svenska Kyrkans Unga är med i.

Arbetsgemenskapen för religionspedagogik (RPI)
RPI	är	ett	nätverk	för	dem	som	är	intresserade	av	och	
arbetar	med	religionspedagogik	inom	olika	kyrkor,	kyrkliga	
utbildningar	och	högskolor	i	Sverige.	Religionspedagogik	
är	ett	ämne	som	bland	annat	handlar	om	hur	en	bäst	lär	sig	
och	undervisar	om	religion.	Nätverket	ordnar	två	endags-
möten	varje	år,	på	våren	och	hösten,	om	metoder	eller	per-
soner	som	är	viktiga	för	religionspedagogiken.	De	ger	också	
ut	ett	nyhetsbrev.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	med	i	nätverket	
för	att	religionspedagogik	som	ämne	är	en	viktig	förutsätt-
ning	för	att	det	ska	finnas	till	exempel	församlingspedagoger	
och	människor	som	jobbar	med	pedagogik	inom	kyrkorna.	
Läs	mer	på:	www.rpi.se.

Bilpoolarna i Uppsala, (ekonomisk förening)  
Bilpoolarna	är	en	bilpool	för	privatpersoner	och	organisationer	
i	Uppsala.	Förbundet	använder	Bilpoolarna	istället	för	hyrbil.	
Läs	mer	på:	www.bilpoolarna.se.

ECPAT Sverige
Svenska	Kyrkans	Unga	är	medlem	i	ECPAT	Sverige	som	
har	som	syfte	att	genom	informationsarbete,	opinions-	och	
påverkansarbete	samt	samverkan	med	andra	parter	bidra	till	
att	förebygga	alla	former	av	barnsexhandel.	
Läs	mer	på:	www.ecpat.se.

Fairtrade Sverige
Fairtrade	är	en	etisk	och	social	märkning	med	fokus	på	mänsk-
liga	rättigheter.	När	du	köper	produkter	som	är	märkta	med	
Fairtrade	bidrar	du	till	en	bättre	och	friare	tillvaro	för	män-
niskor	i	de	fattigare	delarna	av	världen.	Svenska	Kyrkans	Unga	
är	en	av	medlemsorganisationerna	för	Fairtrade	Sverige	och	är	
därmed	representerade	på	årsmöte	och	samlingar	som	Fairtrade	
håller.	Celina	Falk,	handläggare	för	globala	påverkansfrågor,	satt	
i	valberedningen	för	verksamhetsåret	2013–2014.	
Läs	mer	på:	www.fairtrade.se.

Föreningen Sigtuna folkhögskola
Föreningen	består	av	Svenska	Kyrkans	Unga,	Sigtunastiftelsen	
och	Sensus.	Föreningen	är	huvudman	för	Sigtuna	folkhög-
skola,	och	i	styrelsen	är	Emma	Hansen	Dahlqvist	och	Line	
Nielsen,	båda	från	Uppsala	distrikt,	representanter	för	Svenska	
Kyrkans	Unga.	
Läs	mer	på:	www.sigtuna.fhsk.se.

Hela människan
Hela	människan	arbetar	med	social	diakonal	verksamhet	på	
uppdrag	av	kyrkorna	i	Sverige.	Verksamheten	omfattar	dia-
konal	mobilisering,	opinionsbildning	och	handling.	Svenska	
Kyrkans	Unga	är	en	av	tolv	huvudmän	för	nätverket.		
Läs	mer	på:	www.helamanniskan.se.

Ideellt forum
Ideellt	forum	i	Svenska	kyrkan	är	ett	samarbete	mellan	försam-
lingar,	stift	och	organisationer	inom	Svenska	kyrkan.	Ideellt	
forum	vill	lyfta	fram	idealitetens	betydelse	för	församlingarna,	
det	vill	säga	att	de	som	är	ideella	i	församlingarna	är	viktiga	för	
att	församlingen	ska	vara	levande.	Målet	är	att	hjälpa	försam-
lingarna	att	i	sin	tur	inspirera	de	ideella.	Svenska	Kyrkans	Unga	
har	genom	sitt	arbete	och	insatser	stort	utrymme	i	Ideellt	fo-
rum	där	också	förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	sitter	
i	styrgruppen.	
Läs	mer	på:	www.ideelltforum.se.

Interkulturell mötesplats
Svenska	Kyrkans	Unga	arrangerar	tillsammans	med	Sigtuna-
stiftelsen,	Sigtuna	folkhögskola	och	fem	andra	religiösa	och/
eller	kulturella	organisationer	en	utbildning	under	temat	
”Hur	kan	vi	leva	tillsammans?”	vilken	nu	har	fortlöpt	under	
snart	fyra	år.	Utbildningen	är	uppdelad	på	två	tillfällen	per	
termin	och	syftar	till	att	ge	deltagarna	en	ökad	förståelse	för	
andra	religioner.	Den	riktar	sig	till	den	som	är	intresserad	
av	interkulturella	möten,	fred	och	rättvisa,	självkännedom	
och	konflikthantering.	I	år	har	Svenska	Kyrkans	Unga	
skickat	tre	deltagare	till	vardera	utbildningstillfälle.	Henny	
Wallin,	Isabella	Broman	och	Rebecca	Lundberg,	alla	från	
Stockholms	distrikt	deltog	på	det	första	och	Kajsa	Måhl,	
Uppsala	distrikt,	Andreas	Lindén,	Karlstad	distrikt	och	Sara	
Ekström,	Stockholms	distrikt	deltog	på	det	andra.

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 
LSU	består	av	cirka	85	svenska	ungdomsorganisationer.	
I	grunden	finns	en	vision	om	”ett	samhälle	där	unga,	oavsett	
bakgrund,	har	ett	stort	och	reellt	inflytande	över	sina	liv	och	
känner	sig	självständiga”.	Ett	viktigt	syfte	med	LSU	är	att	
alla	medlemsorganisationer	har	möjlighet	att	dela	med	sig	
och	lära	sig	av	varandras	erfarenheter.	För	att	göra	detta	
genomför	LSU	bland	annat	konferenser	och	projekt	som	
en	kan	läsa	om	i	deras	nyhetsbrev.	Hannah	Kroksson,	sitter	
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som	ledamot	i	LSU:s	förbundsstyrelse	och	Markus	Brun-
kvist,	Stockholms	distrikt,	är	revisorssuppleant.	
			Under	hösten	2014	har	även	ett	ungdomspolitiskt	utskott	
inom	LSU	tillsatts	där	Jenny	Carlenius,	Linköping	
distrikt,	har	en	ombudsplats	för	Svenska	Kyrkans	Unga.	
			Representanter	ur	vår	förbundsstyrelse	har	regelbundna	
samtal	med	LSU:s	ledning	om	hur	Svenska	Kyrkans	Unga	
som	medlemsorganisation	kan	bidra	och	få	del	av	den	kom-
petens	som	finns	i	nätverket,	samt	hur	vi	vill	att	LSU	ska	prio-
ritera	och	arbeta	med	barn-	och	ungdomsfrågor	i	samhället.	
Läs	mer	på:	www.lsu.se.

Nätverket för barnkonventionen
Nätverket	är	en	samling	av	organisationer	i	Sverige	som	på	
olika	sätt	arbetar	för	barns	situation	och	barns	rättigheter.	
Ett	viktigt	syfte	för	nätverket	är	att	inkorporera	barnkon-
ventionen	i	den	svenska	lagstiftningen.	Läs	mer	om	vad	
nätverket	har	gjort	under	året	på	sidan	17.	
Läs	även	mer	på:	www.barnkonventionen.se.

Schyst resande
Schyst	resande	är	ett	nätverk	som	lyfter	de	sociala	och	
ekonomiska	baksidorna	av	resandet	i	världen.	Nätverket	
består	av	ECPAT	Sverige,	Fair	Trade	Center,	Hotell-	och	
restaurangfacket,	IOGT-NTO-	rörelsen,	Svenska	kyrkan,	
Unionen	och	Svenska	Kyrkans	Unga.	
Läs	mer	på:	www.schystresande.se.

Sensus studieförbund
Sensus	erbjuder	mötesplatser	för	lärande,	upplevelser	och	
gemenskap.	Arbetet	är	inriktat	på	livsfrågor,	humanitära	
frågor	och	musik.	Sensus	arbetar	också	med	religionsdialog,	
mångfaldsfrågor	och	ideellt	arbete.	Från	Svenska	Kyrkans	
Unga	sitter	Sofia	Strinnholm,	förbundsstyrelseledamot,	i	val-
beredningen	och	Emma	Hansen	Dahlqvist,	Uppsala	distrikt	
i	styrelsen.	Under	året	har	Svenska	Kyrkans	Unga	varit	aktiva	
i	arbetet	inför	en	önskad	sammanslagning	med	studieförbun-
det	Bilda.	Sensus	årsstämma	röstade	för,	förslaget	röstades	
dock	ner	på	Bildas	andra	extra	årsstämma.	
Läs	mer	på:	www.sensus.se.

Svenska bibelsällskapet (SbS)
Svenska	bibelsällskapet,	en	del	av	det	världsvida	United	Bible	
Societies,	är	en	ekumenisk	organisation	där	Svenska	kyrkan,	

frikyrkorna	och	katolska	kyrkan	är	huvudmän.	SbS:s	syfte	
är	att	översätta	Bibeln	och	göra	den	känd	och	använd.	SbS	
lanserade	Bibel	2000	i	Sverige	och	har	ansvaret	för	att	förvalta	
arvet	från	bibelkommissionen	tills	det	är	dags	för	nästa	
översättning.	SbS	samlar	också	in	pengar	till	internationell	
verksamhet,	driver	en	bibelbutik	och	har	en	sajt	där	hela	
texten	till	Bibel	2000	finns	utlagd.	I	år	har	SbS	bland	an-
nat	arbetat	med	att	ta	fram	provöversättningar	av	texter	ur	
Nya	testamentet	för	att	testa	hur	nästa	bibelöversättning	till	
svenska	skulle	se	ut.	För	övrigt	pågår	bibelöversättningar	till	
nordsamiska,	lulesamiska	och	sydsamiska.	Maria	Hammar-
ström,	teologisk	samordnare	sitter	som	ledamot	i	styrelsen.	
Läs	mer	på:	www.bibeln.se.

Svenska FN-förbundet
Svenska	FN-förbundet	är	en	organisation	som	sprider	kunskap	
om	FN	i	Sverige.	Svenska	Kyrkans	Unga	är	en	av	medlemsor-
ganisationerna,	eftersom	vi	menar	att	internationellt	samarbete	
är	en	förutsättning	för	en	fredligare	och	mer	rättvis	värld.	
Läs	mer	på:	www.fn.se.

Sveriges Kristna Råd (SKR)
SKR	är	ett	nätverk	som	samlar	alla	kyrkor	till	samarbete.	
Nätverket	arbetar	för	att	vara	en	resurs	i	teologisk	reflektion,	
ekumeniskt	vittnesbörd,	diakoni	och	socialt	ansvar.	SKR	har	
också	en	uppgift	att	samla	kyrkorna	för	att	tala	med	en	ge-
mensam	röst	i	viktiga	samhällsfrågor.	I	styrelsen	sitter	Johan	
Boj	Garde,	vice	förbundsordförande,	som	ersättare.	
Läs	mer	på:	www.skr.org.

Sveriges Kristna UngdomsRåd (SKUR)
SKUR,	Sveriges	Kristna	UngdomsRåd,	är	ett	nätverk	av	
kristna	barn-	och	ungdomsorganisationer	som	samlas	några	
gånger	varje	år	för	att	stämma	av	vad	som	pågår	i	de	andra	
organisationerna,	mycket	för	att	känna	gemenskapen	i	att	
vara	kristna	barn-	och	ungdomsrörelser	i	Sverige.	Det	är	ett	
nätverk	där	organisationernas	ordföranden	träffas	för	att	
hitta	eventuella	samarbeten.	Under	hösten	genomfördes	ett	
rådsmöte	hos	SKR	med	unga	och	äldre	kyrkoledare	dit	alla	
deltagare	i	SKUR-nätverket	var	inbjudna.	Förbundsordförande	
Amanda	Carlshamre	representerade	Svenska	Kyrkans	Unga.	
Läs	mer	på:	www.skr.org/skur.



28

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Svenska	Kyrkans	Unga	leds	mellan	årsmötena	av	förbunds-
styrelsen.	Styrelsen	har	bland	annat	budgetansvar	och	är	
arbetsgivare	för	förbundskansliet.	Förbundsordföranden	är	
heltidsarvoderad	och	har	som	en	av	sina	uppgifter	att	vara	
styrelsens	förlängda	arm	på	förbundskansliet.	Andra	uppgif-
ter	är	att	vara	verkställande	och	förberedande	av	förbunds-
styrelsens	beslut,	men	även	att	ha	ansvar	för	ideologiska	
frågor.	Förbundsordföranden	representerar	Svenska	Kyrkans	
Unga	i	flera	olika	sammanhang,	både	utåt	i	relation	till	
andra	organisationer	och	inom	Svenska	kyrkan.	Allt	arbete	
som	övriga	förbundsstyrelseledamöter	gör	är	ideellt.
			Förbundsstyrelsen	har	under	2014	haft	elva	möten:	
11–12	januari,	8–9	februari,	14–16	mars,	2–4	maj,	14–15	
juni,	9–10	augusti,	13–14	september,	10–12	oktober,	8–9	
november,	14	november	(telefonmöte)	och	6–7	december.	
Ett	vanligt	möte	för	förbundsstyrelsen	pågår	mellan	lördag	
morgon	och	söndag	eftermiddag.
			Under	året	har	förbundsstyrelsen	bland	annat	närvarat	i	
processen	av	det	avslagna	samgåendet	mellan	Studieförbun-
det	Sensus	och	Studieförbundet	Bilda,	fört	samtal	med	kyr-
kokansliet	och	kyrkostyrelsen	kring	utveckling	av	De	Ungas	
Kyrkomöte,	besökt	medlemsaktiviteter,	inlett	samtal	med	
Kyrkosångsförbundet	och	Scouterna	och	arbetat	mycket	
med	de	uppdrag	styrelsen	fick	av	Stora	årsmötet	2013.	
Mellan	styrelsemötena	har	förbundsstyrelsen	bland	annat	
representerat	Svenska	Kyrkans	Unga	vid	andra	organisatio-
ners	årsmöten	och	samlingar	samt	verkat	för	barn	och	ungas	
rättigheter	i	såväl	Svenska	kyrkan	som	i	samhället	genom	
panelsamtal	och	debattartiklar.

Förbundsstyrelsen 2014 
(med kontaktdistrikt efter Lilla årsmötet 2014)
Amanda	Carlshamre,	förbundsordförande,	Skara	distrikt	
(Stockholm	från	oktober)
Johan	Boj	Garde,	vice	förbundsordförande,	
Stockholms	distrikt	(Visby	och	Lund)
Astrid	Gustafsson,	Lunds	distrikt	(Växjö)	
Ellionor	Sisth,	Luleå	distrikt	(Skara)	
Emma	Edner,	Stockholms	distrikt	(Härnösand)	
Hugo	Ernstsson,	Västerås	distrikt	(Karlstad)	
Jimmie	Leimola,	Västerås	distrikt	(Luleå)	
Josef	Hegart,	Skara	distrikt	(Göteborg)	
Karl	Persson,	Skara	distrikt	(Stockholm)	(avgick	i	oktober)
Marcel	Génetay,	Stockholms	distrikt	(Linköping)	
Märta	Folkeson,	Uppsala	distrikt	(Västerås)	
Sofia	Strinnholm,	Härnösands	distrikt	(Strängnäs)	
Zebastian	Mannesten,	Stockholms	distrikt	(Uppsala)	

POLICYS
Under	året	har	förbundsstyrelsen	reviderat	och	uppdaterat	
alla	policydokument	som	förbundet	har.	Idag	är	förbundets	
åtta	policys	uppbyggda	på	samma	sätt	och	har	uppdaterats	

rent	språkligt	och	innehållsmässigt.	Det	finns	också	en	
”policy	i	korthet”	till	de	flesta	policys	för	de	distrikt	och	
lokalavdelningar	som	skulle	vilja	ha	en	kortare	variant	att	
exempelvis	skicka	ut	i	bekräftelsebrev	till	arrangemang	och	
läger.

INTERNA BEREDNINGSGRUPPER
Mervärde, Organisationsdokument, Verksamhetsgruppen 
Förbundsstyrelsen	har,	från	Stora	årsmötet	2013	fram	till	
Stora	årsmötet	2015,	tillsatt	interna	beredningsgrupper	med	
fokus	på	att	producera	ett	mervärdesdokument,	ett	organisa-
tionsdokument	och	att	genomföra	ett	forum	i	samband	med	
Lilla	årsmötet	2014.	Dessa	tre	grupper	tillsattes	för	att	ge-
nomföra	uppdrag	som	Stora	årsmötet	2013	gett	förbunds-
styrelsen.
			Verksamhetsgruppen,	som	genomförde	forumet,	fick	
också	i	uppdrag	av	Stora	årsmötet	2013	att	sammanställa	det	
material	som	inkom	under	forumet	för	att	det	skulle	ligga	
till	grund	för	förbundsstyrelsens	propositionsskrivande	inför	
Stora	årsmötet	2015.	
			Mervärdesdokumentsgruppen	har	samlat	in	underlag	
genom	intervjuer	med	medlemmar	och	workshops	i	sam-
band	med	Lilla	årsmötet	och	Rikshelgen.	Dessa	underlag	
kommer	att	ligga	till	grund	för	slutresultatet	som	presente-
ras	nästa	år.
			Organisationsdokumentsgruppen	har	påbörjat	sitt	arbete	
för	att	kunna	redovisa	ett	resultat	nästa	år.

ARBETSGRUPPER
En	arbetsgrupp	tillsätts	av	förbundsstyrelsen.	Stora	årsmötet	
eller	förbundsstyrelsen	bestämmer	arbetsgruppens	uppdrag	
och	gruppens	medlemmar	tillsätts	av	förbundsordföranden.	
En	arbetsgrupp	är	nationell	och	består	oftast	av	ideella,	
en	representant	från	förbundsstyrelsen	och	en	från	kansliet.
	
Under	året	har	följande	arbetsgrupper	funnits:	
Arbetsgruppen	för	kristen	tro	och	identitet	
(läs	mer	på	sida	4).
Globala	arbetsgruppen	(läs	mer	om	på	sida	6).
Arbetsgruppen	för	De	Ungas	Kyrkomöte		
(läs	mer	på	sida	15).
Arbetsgruppen	för	normmedvetet	arbete	(läs	mer	på	sida	20)
Arbetsgruppen	för	kursledning	av	Rutbildning	
(läs	mer	på	sida	20).
Demokratigruppen	(läs	mer	på	sida	21).

Om	du	är	intresserad	av	att	veta	mer	om	någon	av	
arbetsgrupperna	eller	är	intresserad	av	vara	med	i	någon	av	
dem,	kontakta	förbundsordförande	Amanda	Carlshamre	
på	amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se.
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Här är förbundsstyrelsen: Amanda Carlshamre, Johan Boj Garde, 
Astrid Gustafsson, Ellionor Sisth, Emma Edner, Hugo Ernstsson, 
Jimmie Leimola, Josef Hegart, Karl Persson, Marcel Génetay, 
Märta Folkeson, Sofia Strinnholm och Zebastian Mannesten. 
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FÖRBUNDSKANSLIET

FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet	finns	på	Sysslomansgatan	8	i	Uppsala.	Dess	
uppgift	är	att	på	olika	sätt	ge	hjälp	och	stöd	till	medlemmar,	
lokalavdelningar	och	distrikt.	Det	är	också	förbundskansliet	
som	genomför	de	flesta	av	förbundsstyrelsens	beslut.	Sedan	
tidigare	är	förbundet	arbetsgivare	för	Organisations-
konsulenten	som	arbetar	för	Svenska	Kyrkans	Unga	i	Lunds	
stift.	2014	återgick	arbetsgivaransvaret	för	den	tjänsten	till	
Lunds	stift	från	och	med	den	1	oktober.

KONTAKTUPPGIFTER
Svenska	Kyrkans	Unga
751	70	UPPSALA
Växel	018-640	640
Fax	018-640	655
unga@svenskakyrkan.se

LEDNING OCH ADMINISTRATION
AnnaMaria	Kindahl,	Kanslichef	
018-640	653,	070-251	00	17
Lina Kurttila, vikarierande Kanslichef (till januari)
Stefan	Cederlöf,	Ekonomisamordnare,	018-640	643
Mats	Widebäck,	Kansliadministratör	och	
Lokalavdelningshandläggare,	018-640	649

VERKSAMHETSUTVECKLING
Maria	Hammarström,	Teologisk	samordnare	
018-640	645,	0730-544	729

Celina	Falk,	Handläggare	för	globala	påverkansfrågor	
(från	juni)	018-640	657,	070-235	86	85
Anna Rehnberg, vikarierande Handläggare för globala 
påverkansfrågor (till juni)
Mikael	Risenfors,	Festivalkoordinator	för	Festivalturnén	
(arvoderad	april	till	augusti)

ORGANISATIONSSTÖD
Maria	Ekstedt,	Medlemsadministratör,	018-640	642
Johanna	Knutsson,	Distrikts-	och	utbildningssamordnare	
018-640	658

KOMMUNIKATION
Therese	Gustafsson,	Redaktör	
018-640	651,	076-785	27	90
Julle	Bergenholtz,	Kommunikatör	
018-640	647,	076-785	27	40

Vill	du	mejla	någon	på	kansliet	skriver	du	fornamn.efter-
namn@svenskakyrkan.se,	med	undantag	av	Maria	Hammar-
ström	som	har	maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se.

LUNDS DISTRIKTSKANSLI
Tina	Sjögren,	Organisationskonsulent	(till	oktober)
Helen	Hansson,	vikarierande	Organisationskonsulent	
(juni	till	september)

Vill	du	komma	i	kontakt	med	Lunds	distriktskansli	hittar	
du	deras	kontaktuppgifter	på	svenskakyrkansunga.se/lund

Jag	heter	Lina Kurttila	och	
vikarierade	som	kanslichef	
fram	till	mitten	av	januari.

Jag	heter AnnaMaria Kindahl 
och	är	kanslichef.	Kanslichefens	
huvudsakliga	arbetsuppgifter	är	
kansliets	ledning,	personalfrå-
gor,	ekonomi	och	handläggning	
till	förbundsstyrelsen.	Kontakta	
gärna	kanslichefen	om	du	till	
exempel	har	frågor	om	för-
bundsstyrelsens	protokoll	eller	
personalrelaterade	frågor.

Jag	heter	Mats Widebäck	
och	är	kansliadministratör	
på	75%.	Kansliadmin-
istratören	kan	svara	på	
frågor	om	vår	webbutik	
eller	ekonomiska	saker	
som	utlägg	och	fakturor.	





32

LÄTTLÄST

VI BLIR FLER!
2014	hade	Svenska	Kyrkans	Unga	fler	än	
13	600	medlemmar.	Det	är	en	ökning	från	
både	2012	och	2013.

VÄRLDENS FEST 2014
I	maj	och	juni	träffades	omkring	2	000	
personer	i	Karlstad.	
Där	var	det	Världens	fest,	ett	möte	där	
personer	pratade	och	lärde	sig	mer	om	
Svenska	kyrkans	internationella	arbete.	
Svenska	Kyrkans	Unga	var	med	och	planerade	
mötet.	Svenska	Kyrkans	Unga	hade	också	ett	
café	öppet	under	helgen	och	ledde	flera	samtal.

LILLA ÅRSMÖTET MED FORUM
Svenska	Kyrkans	Unga	har	två	olika	årsmöten	
dit	medlemmar	från	hela	Sverige	får	komma.	
2014	var	det	Lilla	årsmötet.	
Dit	väljer	Svenska	Kyrkans	Ungas	distrikt	
vilka	som	får	åka.	
Där	pratade	deltagarna	bland	annat	om	hur	
Svenska	Kyrkans	Unga	använder	sina	pengar.
Lilla	årsmötet	hade	också	ett	forum,	
en	plats	där	deltagarna	pratade	om	
Svenska	Kyrkans	Unga.	
De	pratade	om	varför	Svenska	Kyrkans	Unga	
är	viktigt	och	vad	Svenska	Kyrkans	Unga	ska	
göra	i	framtiden.	
Det	blev	en	helg	med	många	bra	möten	
och	samtal.

BARNETS RÄTTIGHETER
FN	har	ett	dokument	om	barnets	rättigheter.	
Det	kallas	för	konvention.	Det	är	ett	papper	
som	beskriver	saker	som	nästan	alla	länder	i	
världen	måste	följa.	Där	står	det	att	barn	ska	
känna	sig	trygga	och	att	alla	barn	ska	få	vara	
med	och	bestämma	om	saker	som	handlar	om	
barn.	Svenska	Kyrkans	Unga	tycker	att	
barnets	rättigheter	är	viktiga.	
Svenska	Kyrkans	Unga	har	berättat	
och	pratat	om	barnets	rättigheter	på	olika	
platser	under	året.	
Till	exempel	barnrättsdagarna	i	Örebro.	
Svenska	Kyrkans	Unga	har	börjat	lära	Svenska	
Kyrkans	Ungas	medlemmar	om	hur	de	kan	
vara	med	och	tänka	på	barnets	rättigheter	i	allt	
de	gör,	och	hjälpa	vuxna	i	Svenska	kyrkan	att	
tänka	på	barnets	rättigheter.	
Svenska	kyrkan	kallar	det	barnkonsekvensanalys.

DE UNGAS KYRKOMÖTE OCH KYRKOMÖTET
Varje	år	träffas	ungdomar	från	hela	Sverige	på	
De	Ungas	Kyrkomöte.	Där	pratar	de	om	
förslag	som	har	kommit	in	till	Svenska	kyrkans	
kyrkomöte.	Kyrkomötet	bestämmer	saker	som	
påverkar	hela	Svenska	kyrkan.	
När	ungdomarna	träffas	ger	de	förslag	på	vad	
kyrkomötet	ska	bestämma.	
De	gör	det	för	att	kyrkomötet	ska	tänka	på	
barn	och	unga	när	de	fattar	sina	beslut.
Kyrkomötet	tyckte	likadant	som	flera	av	
ungdomarnas	förslag.

Förbundsstyrelsen	föreslår	Stora	årsmötet	2015	besluta
att	lägga	verksamhetsberättelsen	för	2014	till	handlingarna.


