
Kallelse till Stora årsmötet 2015 
 
 

HEJ! 
 
Det börjar dra ihop sig till Stora årsmötet och den här gången ska vi träffas i Borås 5-9 augusti! 
Stora årsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högst beslutande organ. På Stora årsmötet fattar vi 
beslut om vad vi vill hitta på för verksamhet i Svenska Kyrkans Unga de kommande två åren, 
vilka som får förtroendet att sitta i förbundsstyrelsen och leda organisationen framåt. Vi 
diskuterar också alla de motioner som skickas in för att förändra, utveckla och förbättra 
Svenska Kyrkans Unga! Vi firar gudstjänst tillsammans, har årsmötesförhandlingar och umgås 
med varandra – Svenska Kyrkans Ungas medlemmar från hela landet! 
 
Dessutom är det kanske lite extra spännande på Stora årsmötet 2015… På Stora årsmötet 
2013 fattade vi nämligen beslut om en stadgeändring. Den antogs med enkel majoritet vilket 
innebär att vi måste besluta om ändringen en gång till innan den kan börja gälla. 
Stadgeändringen innebär bland annat att Svenska Kyrkans Unga ska hålla fullt beslutande 
årsmöte varje år samt en förändring som gör att ombuden till Stora årsmötet kommer att 
väljas på distriktsårsmötet istället för att väljas av lokalavdelningarna. Vad tror du om det? 
 
Ett stort identitetsarbete pågår också just nu i Svenska Kyrkans Unga – varför är du medlem? 
Varför ska en församling ha en lokalavdelning? Vad innebär ett medlemskap i Svenska Kyrkans 
Unga? Vi ska tillsammans fortsätta vårt påbörjade identitetsarbete och tala mer om hur vi blir 
mer och fler och vad vi vill och kan göra för att uppfylla syftet med Svenska Kyrkans Unga!  
 
På Stora årsmötet 2013 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att producera en par dokument och 
att bland annat hålla ett forum i samband med Lilla årsmötet 2014 – och vi hade ett forum! Vi 
hade några härliga dagar där vi tillsammans diskuterade Svenska Kyrkans Ungas framtida 
verksamhet och ekonomi. Resultatet av det forumet kan du läsa in i förbundsstyrelsens 
propositioner – de förslag och idéer som förbundsstyrelsen har för att utveckla Svenska 
Kyrkans Unga.  
 
Och nu är det din tur att skriva motioner och förslag! Skriv en motion själv eller prata ihop dig 
med en kompis eller din lokalavdelning – vad skulle du vilja att Svenska Kyrkans Unga arbetar 
mer med? Eller kanske mindre med? Vad har DU för förslag? Skicka in din motion till 
amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se eller med post till vårt förbundskansli senast 30 april. 
 
Ja, du hör ju – spännande diskussioner kommer det att bli! Kom med och påverka! Kom med 
och lär dig! Kom med och tyck och låt dig inspireras och inspirera! Svenska Kyrkans Unga gör vi 
tillsammans. Kontakta din lokalavdelning och säg till dem att du vill bli utsedd eller vald till att 
vara ombud på Stora årsmötet! Är ni flera som vill åka går det även att åka på årsmötet som 
ersättare eller observatör – hör med din lokalavdelning! 
 
Varmt välkommen till Borås och Svenska Kyrkans Ungas Stora årsmöte 2015! 
 
Amanda Carlshamre 
Förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga 
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