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Schema och praktisk information 

 

08:30 Inskrivning för mötesdeltagare i och med frukost 

09:45 Inledande bön 

10:00 Mötet inleds 

12:00 Lunch 

13:00 Mötet fortsätter 

17:00 Middag 

18:00 Mötet fortsätter 

 

 Årsmötet hålls i Havsörnen på Karlberg församlingsgård. 

 Innan mötet sker inskrivning utanför mötessalen. Efter mötets start sker inskrivning 

på utsatt plats. 

 Om någon skulle behöva lämna årsmötet tidigare meddelas detta till presidiet som 

justerar röstlängden.  

 Årsmötet slutar när alla punkter på föredragningslistan är behandlade. Styrelsen 

räknar med att det är vid 19-tiden. 

 Alla mötesdeltagare som anmält sig i tid (innan 26e januari) bjuds på lunch och 

middag. 

 Kaffe, te och frukt är gratis under mötet. 

 SKUffét kommer vara öppet i mötessalen för självbetjäning. 
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Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby 

§ 1 Syfte 

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med 
Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i 
församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 
 
§ 2 Organisation 
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande 
organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. 

Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets 
högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta 
beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 
 
§ 3 Medlemskap 
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får 
gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra 
bildandet av en lokalavdelning. 

I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. 
Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsen idé och syfte. Medlemskap är knutet till 
riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. 

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom 
rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast 
medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. 

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och 
syfte. 

Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet 
fastställd stödmedlemsavgift. 
 
§ 4 Representation 
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem ansluten till lokalavdelningen rösträtt. 
Sammanträdesordningen reglerar andra än medlemmars deltagande på dessa möten. 
Ombud till distriktsårsmötet väljs av årsmötet. Fyllnadsval görs av styrelsen. 
 
§ 5 Beslut 
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller 
¾ majoritet av antalet avgivna röster på ordinarie årsmöte. 

Vid personval ska sluten omröstning ske om någon begär det. 
 
§ 6 Årsmöte 
Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas innan februari månads 
utgång. Kallelse till årsmötet utsänds senast en månad innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska 
finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsmötet. Valberedningens förslag ska 
offentliggöras senast två veckor innan årsmötet. 
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Förslag till årsmötet väcks av medlem genom motion eller av styrelsen genom proposition. 
Motionsstopp fastställs av styrelsen, dock tidigast en månad innan årsmötet.  

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 
• Verksamhetsberättelse 
• Fastställande av bokslut 
• Revisionsberättelse 
• Beslut om ansvarsfrihet 
• Verksamhetsplan och budget 
• Val av ordförande 
• Val av 8-10 styrelseledamöter. Bland dessa väljs en vice ordförande och en kassör 
• Val av revisor 
• Val av valberedning 
Årsmötesprotokollet ska vara färdigjusterat och styrelsen till handa senast 2 veckor efter årsmötet. 
Styrelsen ska göra årsmötesprotokollet tillgängligt för medlemmarna senast 4 veckor efter årsmötet.  

 
§ 7 Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för organisationens verkställande och fortlöpande arbete. Styrelsen ska 
sammanträda vid protokollförda styrelsemöten minst fyra gånger per termin. Dessa möten ska vara 
öppna för medlemmar. Styrelsens protokoll ska så snart det kan ske offentliggöras. 

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes uppdrag. Vid styrelsens första protokollförda 
styrelsemöte, det konstituerande styrelsemötet, ska val av sekreterare, två firmatecknare, två 
kontaktpersoner samt registeransvarig ske om dessa inte valts av årsmötet. 
 
§ 8 Revisor 
Revisorn har till uppgift att granska lokalavdelningens räkenskaper för det gångna räkenskapsåret 
samt styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Kalenderår utgör räkenskapsår. 
Verksamhetsår följer perioden årsmöte till årsmöte. 

Revisorn ska senast tre veckor innan årsmötet få del av samtliga räkenskapshandlingar och protokoll. 
Revisorn sammanfattar sin revision i en revisionsberättelse som överlämnas till styrelsen senast en 
vecka innan årsmötet. 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå val av ordförande; styrelseledamöter 
varav en vice ordförande och en kassör; ombud till distriktsårsmötet, presidium samt revisor. 

Valberedningens ska under verksamhetsåret sammanträda minst två gånger. 
 
§ 10 Extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas då antingen minst hälften av styrelsens ledamöter eller minst 1/3 av 
medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som är stadgat om 
ordinarie årsmöte. 
 
§ 11 Upplösning 
Upplösning av lokalavdelningen kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet vid två på 
varandra följande ordinarie årsmöten. Lokalavdelningens tillgångar ska vid upplösning användas i 
församlingens barn- och ungdomsarbete. Protokollsutdrag från årsmötena ska sändas till Svenska 
Kyrkans Ungas förbundsstyrelse. 
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Sammanträdesordning 
 

1. Debattens inledning och avslutning 

En debatt inleds med att avgående styrelse ges ordet. Därefter släpps ordet fritt och alla medlemmar 

får anmäla sig till talarlistan. I det fall debatten gäller propositioner slutföredrar avgående styrelse. I 

de fall debatten rör en motion inleds och avslutas debatten med att motionären ges ordet. 

 

2. Yrkanden 

Yrkanden lämnas skriftligen till presidiet på avsedd blankett. 

 

3. Begära ordet 

Ordet begärs genom en handuppräckning som noteras av presidiet till talarlistan. Ordet tilldelas 

därefter talarna i den ordning som de anmält sig. 

Det finns tre undantag från ovanstående: 

- Ordningsfråga (se punkt 4) 

- Sakupplysning (se punkt 5) 

- Replik (se punkt 6) 

 

4. Ordningsfråga 

Ordningsfråga bryter talarlistan och ska begäras hos presidiet muntligen (gäller ej streck i debatten, 

se 4.1.). 

 

4.1. Streck i debatten 

Ordningsfråga om ”streck i debatten” begärs skriftligen till presidiet på avsedd blankett. 

Ordningsfrågan bryter talarordningen. Presidieordföranden läser upp alla yrkanden, inga fler 

yrkanden får göras, och denne förklarar yrkandelängden justerad. Ordet lämnas fritt i frågan om 

”streck i debatten” och därefter går årsmötet till beslut. 

1) Bifalls frågan om ”streck i debatten” får alla chansen att sätta upp sig på talarlistan en sista gång, 

därefter justerar presidieordförande talarlistan. 

2) Då frågan om ”streck i debatten” avslås, fortgår debatten. 

 

5. Sakupplysning 

Sakupplysning begärs hos presidiet muntligen och bryter talarordningen. 

 

6. Replik 

Replik skall begäras muntligen till presidiet vid osakliga angrepp eller grov misstolkning. 

Presidieordföranden beslutar om replik och eventuell kontrareplik. 

7. Mötesfunktionärer 

Årsmötet väljer en (1) presidieordförande, minst en (1) sekreterare samt två (2) justerare tillika 

rösträknare. 
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8. Yttrande- och yrkanderätt 

Samtliga medlemmar har yttrande- och yrkanderätt. Vuxenmedlem och vald revisor har yttranderätt. 

Årsmötet kan bevilja yttranderätt även för icke-medlemmar.  

 

9. Rösträtt och beslut 

Samtliga medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Täby har rösträtt vid årsmötet. 

Vid beslut utgör avgående styrelses förslag huvudförslag. I de fall beslutet rör en motion utgör 

motionärens förslag huvudförslag. 

 

Mot huvudförslaget ställs övriga yrkanden, och slutligen ställs segrande förslag mot avslag. Som 

årsmötesbeslut gäller den mening som erhållit enkel majoritet av avgivna röster. Vid lika röstantal 

avgör lotten. 

 

Röstning i sakfråga sker i form av: 

1:a hand Acklamation (Ja-rop) 

2:a hand För söksvotering (handuppräckning) 

3:e hand Rösträkning 

4:e hand Namnupprop 

 

9.1. Personval 

Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstantal mellan två eller flera 

kandidater, sker en ny omröstning. Lotten avgör om det efter denna omröstning ej går att skilja 

kandidaterna åt. 

Uppläsning av röstfördelningen sker endast om någon inte motsätter sig detta. 

 

10. Tidsregler 

Talartiden 3 minuter gäller för alla anföranden. För replik gäller 1 minut och för kontrareplik ½ minut. 

Presidiet ges rätt att under mötets gång justera tidsgränserna avseende talartiden om de finner det 

nödvändigt. 

 

11. Reservation 

Reservationer lämnas skriftligen på avsedd blankett till presidiet senast 15 minuter efter årsmötets 

avslutande. 
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Föredragningslista 
§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Justerande av röstlängd 

§ 3 Presentation av valberedningens förslag till presidium 

§ 4 Val av presidieordförande 

§ 5 Val av presidiesekreterare 

§ 6 Mötets behöriga utlysande 

§ 7 Val av två (2) justerare tillika rösträknare 

§ 8 Fastställande av sammanträdesordning 

§ 9 Fastställande av föredragningslista 

§ 10 Fastställande av nomineringsstopp 

§ 11 Presentation av valberedningens övriga förslag 

§ 12 Verksamhetsberättelse 

§ 13 Bokslut 

§ 14 Revisionsberättelse 

§ 15 Styrelsens ansvarsfrihet 

§ 16 Motioner och propositioner 

§ 17 Val av ordförande 

§ 18 Val av styrelsens ledamöter 

§ 19 Val av vice ordförande 

§ 20 Val av kassör 

§ 21 Val av sekreterare 

§ 22 Val av revisor 

§ 23 Val av valberedning 

§ 24 Val av ombud till distriktsårsmöte 2018 

§ 25 Utmärkelser 

§ 26 Övriga frågor 

§ 27 Årsmötets avslutande 

§ 28 Motionsstart 
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Valberedningens förslag 
 

På årsmötet 2017 valdes en valberedning bestående av Andreas Sjödin (sammankallande), Martin 
Åklint och Joakim Persson. Valberedningens uppdrag är att lägga fram förslag inför årsmötet 2018 på 
följande personval: 
 

Presidium för årsmötet 2018 
Styrelse för verksamhetsåret 2018 
Revisorer för verksamhetsåret 2018 
Ombud till distriktsårsmötet 2018 

 
Vi i valberedningen är alla aktiva medlemmar i organisationen och har deltagit på aktiviteter, läger 
och styrelsemöten under verksamhetsåret 2017. Vi har under hösten och vintern varit i kontakt med 
alla nuvarande styrelsemedlemmar i syftet att få höra deras utvärdering av året som gått och deras 
planer för 2018. Vi har även varit i kontakt med medlemmar som visat intresse av att inneha, eller 
som tidigare innehaft, någon av nedanstående förtroendeposter. Följande förslag har, med dessa 
samtal som underlag, diskuterats inom valberedningen på flertalet möten. Därför anser vi att 
förslaget är väl underbyggt och vi tror att de nominerade personerna nedan kommer göra ett bra 
jobb på sina respektive poster. 
 
Presidium för årsmötet 2018 
 
Ordförande  Charlotta Mossberg (-91) 
Sekreterare  Denise Nyberg (-94) 
 
Charlotta Mossberg har tidigare suttit som både sekreterare och ordförande för årsmötet. Hon har 
dessutom suttit i SKU Täbys styrelse och är involverad i kyrkopolitiken.  
Denise Nyberg har varit en aktiv medlem i många år och har med det fått god kännedom om 
organisationen och mötesformalia. Charlotta och Denise har ett bra samarbete och vi tror att de 
kommer leda årsmötet på ett demokratiskt, effektivt och trevligt sätt. 
 
Styrelse för verksamhetsåret 2018 
 
Ordförande  Julia Malmberg (-99) 
Vice ordförande Elin Grundström (-98) 
Kassör  Hannes Brinklert (-99) 
Ledamöter  Sophie Edström (-97) 

Elin Grundström (-98) 
  Hannes Brinklert (-99) 
  Emil Carlsson (-99) 
  Svante Rinalder (-99) 

Niklas Romson (-99) 
  Julia Sandström (-00) 
  Douglas Tamm (-02) 
   
  
 

   



 

 9 
 

 
 

 
Julia Malmberg har inte bara sjungit vackert på våra torsdagsmässor de senaste åren. Hon har även 
suttit i distriktsstyrelsen, varit i lägerledningen på flera SKUL, skrivit massvis av protokoll som 
sekreterare, hjälpt till att anordna många aktiviteter och överlag gjort ett fantastiskt jobb i SKU Täbys 
styrelse. Hon är eftertänksam, omtyckt och ett välbekant ansikte i kyrkan bland de anställda. Hennes 
år som ledamot i distriktsstyrelsen har gett henne kontakter över hela distriktet. Därför anser vi, med 
all hennes erfarenhet och goda egenskaper, att hon är den bäst lämpade personen att ta över rollen 
som ordförande i SKU Täbys styrelse. 
 
Elin Grundström har tagit ett stort ansvar under sitt första år i styrelsen. Som anställd i kyrkan så är 
hon en kommunikationslänk mellan SKU Täby och församlingens övriga anställda. Under 2017 har 
hon bland annat jobbat med att integrera barnverksamheten i församlingen med SKU Täbys 
verksamhet. Hon och Julia är ett bra team och vi i valberedningen tror att de kan fördela 
ordförandeskapets ansvar mellan varandra på ett bra sätt. 
 
Hannes Brinklert har under hösten fått göra en stor del av det ekonomiska arbetet i styrelsen som 
ekonomiassistent. Han har lärt sig mycket och vill anta uppdraget som kassör under 2018 men 
kommer eventuellt att flytta till annan ort under hösten för studier. Därför har han sagt att han 
under våren vill utbilda fler i styrelsen på ekonomin så att den kan skötas under hösten om han 
flyttar.  
 
Sophie Edström har suttit i styrelsen i 3 år. Hon har erfarenhet av att planera och genomföra många 
av SKUs olika aktiviteter, bland annat SKUffén och läger. I december förra året var hon lägerchef på 
jul-SKUL. Sophie kommer vara borta under våren då hon ska på en resa. Hon är däremot fast 
besluten att komma tillbaka till styrelsen till hösten med ambitionen att ta igen det hon missat under 
våren. 
 
Julia Sandström har bland annat varit sammankallande för evenemangsgruppen under 
verksamhetsåret 2017. Det är ett stort ansvar att ta sig an under sitt första år i styrelsen. Nästa år vill 
hon lära sig mer om ekonomin och ta ansvar för fler områden. Med hennes driv och nyfikenhet så 
tycker vi att Julia har stor potential att utvecklas inom styrelsen. 
 
Emil Carlsson har varit en aktiv medlem länge och gått på många SKUffén under åren. Han är nyfiken 
på styrelsearbetet och vi tror att han kan komma med många nya idéer. Han är också klok och rolig; 
två mycket bra egenskaper för en styrelsemedlem. 
 
Svante Rinalder är en engagerad medlem som ofta sprider glädje och entusiasm på aktiviteter. Han 
har gått på styrelsemöten under hösten vilket visar på stort intresse. Han har även tidigare 
erfarenhet av styrelsearbete i Täby Ju-Jutsuklubb, något vi ser som meriterande. 
 
Douglas Tamm konfirmerades sommaren 2017 och har sen dess varit med på i princip allt SKU Täby 
har anordnat. Han är en glad och utåtriktad person som nu vill testa att vara med i styrelsen för att 
lära sig mer om SKU Täby och planeringen av aktiviteterna. 
 
Niklas Romson har på sistone engagerat sig mer i verksamheten och vill nu ta sitt engagemang till 
styrelsen. Han kommer ofta med bra idéer, känner många i organisationen och har lätt för att knyta 
nya kontakter. 
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Revisorer 2018 
 
Joakim Persson (-92) 
Stefan Ulfswärd (-91) 
 
Joakim och Stefan har varit engagerade i organisationen i ett åtskilligt antal år. De har en 
sammanlagd erfarenhet på 11 år av att sitta i SKU Täbys styrelse. Stefan har varit revisor tidigare och 
Joakim vill lära sig mer om revision och ekonomin. De jobbar bra tillsammans och vi tror att de 
kommer att göra en noggrann revision av organisationens verksamhet och ekonomi under året. 
 
Ombud till distriktsårsmötet 2018 
 

1. Sofie Hellquist (-88) 
2. Charlotta Mossberg (-91) 
3. Joakim Persson (-92)  
4. Oskar Allerstrand (-97) 
5. Julia Johnson (-97) 
6. Andreas Sjödin (-98) 
7. Julia Malmberg (-99) 
8. Hannes Brinklert (-99) 
9. Svante Rinalder (-99) 
10. Emil Carlsson (-99) 
11. Niklas Romson (-99) 
12. Jacob Rollvén Menzinsky (-00) 
13. Julia Sandström (-00) 
14. Douglas Tamm (-02) 
15. Vakant 
16. Vakant 

 
Ersättare 
Malin Tönne Strömstedt (-97) 
 
Distriktsårsmötet är i år den 21a april i Vantör. Det glädjer oss att vi kan nominera en ombudsgrupp 
med både äldre och yngre medlemmar så att hela SKU Täbys medlemsskara kan representeras på 
distriktsårsmötet. Vi har lämnat två nomineringar vakanta så att medlemmar på årsmötet har 
möjlighet att anmäla sitt intresse på plats. 
 
 

Täby 2018-01-29 
 
Valberedningen 
 
Andreas Sjödin, Martin Åklint och Joakim Persson 
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Verksamhetsberättelse 
 

Verksamhetsåret 2017 
 
På årsmötet 2017 valdes en styrelse bestående av Malin Tönne Strömstedt (ordförande), Oskar 
Allerstrand (vice ordförande), Julia Johnson (kassör), Julia Malmberg (sekreterare), Hannes Brinklert, 
Sophie Edström, Elin Grundström, Julia Sandström, Erik Engström, Victor Wennerberg och Oliver 
Bredberg (avgick i augusti). Till valberedningen valdes Andreas Sjödin (sammankallande), Joakim 
Persson och Martin Åklint. Karin Öst och Stefan Ulfswärd valdes till revisorer.  
 
Under året har styrelsen jobbat för att verkställa de beslut gällande verksamheten som togs under 
årsmötet 2017. Vi har med verksamhetsplanen i åtanke, tillsammans med många engagerade 
medlemmar gjort 2017 till ett aktivt verksamhetsår. Vid årsskiftet hade vår lokalavdelning 526 
medlemmar, varav 10 vuxenmedlemmar. 
 

Löpande under året 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen kontinuerligt samlats för styrelsemöten. Formella, protokollförda 
styrelsemöten dit medlemmar är välkomna har hållits en gång i månaden. Utöver dessa har styrelsen 
vid flertalet tillfällen även träffats för informella, så kallade styrelsedejter när det har behövts, där de 
främst har diskuterat, kuverterat och skött administrativa uppgifter. 
 
SKUfféverksamheten 
SKUffégruppen har under året som gått haft SKUfféverksamhet där medlemmar varje torsdag är 
välkomna att köpa billigt godis, billig läsk, spela spel och umgås tillsammans. SKUffégruppen har även 
anordnat tema-SKUffén under året med teman som Påsk, Film, Halloween och Musik- och Radio. I 
genomsnitt är det ca 20-30 medlemmar på våra SKUffén varje vecka. 
 
Ungdomsmässor 
Varje torsdag, med undantag för sommar- och vinteruppehåll, har vi haft ungdomsmässor i Tibble 
kyrka. Dessa har hållits tillsammans med Täby församlings ungdomspräst Maria Källström. Många av 
mässorna har planerats av ledarutbildningen och annars har Gudstjänstgruppen ansvarat för att det 
finns medlemmar som kan planera och hålla i mässorna. En specialmässa hölls även den 16 
november där temat för mässan var musik. Något som uppskattades och vi hoppas att det kommer 
fler specialmässor i framtiden.  
 
Verksamhetsgrupperna 
Under året har styrelsen fått hjälp av sina medlemmar genom verksamhetsgrupperna. I vår 
organisation har vi åtta verksamhetsgrupper; Gudstjänstgruppen, Lägergruppen, Internationella 
gruppen, Fortbildningsgruppen, SKUffégruppen, Representationsgruppen, Musikgruppen och 
Evenemangsgruppen. Samt Sportkommittén som funnits som en undergrupp till 
Evenemangsgruppen. Tillsammans med styrelsen har dessa planerat allt från läger och gudstjänster 
till sommaravslutningar och HLR-utbildningar. I de olika verksamhetsgrupperna har de möten 
ungefär tre gånger/termin och sedan rapporterar till styrelsen hur respektive grupps arbete går.  
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Aktiviteter under våren 
 
Grupptakt 
Den 6 mars hölls en grupptakt i Tibble församlingsbyggnad. 30 deltagare var på plats varav 9 stycken 
från styrelsen. Kvällens syfte var att uppmärksamma verksamhetsgrupperna och få fler medlemmar 
till dem. Till kvällen gjordes en film om de olika grupperna och vi fick många nya anmälningar till alla 
grupper.  
 
Styrelsekickoff 
12e mars samlades den nya styrelsen för en gemensam kick-off. Syftet med eventet var att 
ledamöterna skulle få bekanta sig med varandra och för att föra samman gruppen lite mer. Styrelsen 
åkte till Telefonplan för att klättra på det närliggande klättercentret. Därefter tillagades och åtnjöts 
en gemensam middag hemma hos ordförande Malin.  
 
Earth hour 
Lördagen den 25e mars var det earth hour världen över. Syftet med kvällen är att påminna om miljön 
och att värna om våra energiresurser. Svenska Kyrkans Unga i Täby valde att göra detsamma, där 
evenemangsgruppen och internationella gruppen gemensamt tog på sig ansvaret.  
Det spelades sällskapsspel i SKUffét och under själva Earth Hour firades andakt i kyrkan och vi sjöng 
tillsammans under hela timmen. Ca 20 personer närvarande. 
 
Sportaktivitet 
Den 23e april anordnade sportkommittén ett sportevenemang i Tibblehallen. Det spelades olika 
bollsporter som volleyboll, spökboll, bollkull och basket. 6 personer närvarade.  
 
Verksamhetsgruppskickoff 
26e april bjöds medlemmarna från alla verksamhetsgrupper in till en kväll för att lära känna varandra 
och bli taggade på arbetet inför det kommande året. Kvällen började med lekar för att sedan gå över 
till spåningar över aktiviteter som kan göras i samarbete mellan grupperna. Träffen var kul, bra och 
inspirationsrik. Vi kom på mycket som skulle vara värdefullt att genomföra.  
 
Vår-SKUL 
Under våren anordnades ett läger för alla medlemmar som ville och kunde ute på Karlberg. Detta var 
under helgen mellan den 28e till 30e april och 35 medlemmar deltog. Till detta läger hade 
lägergruppen gjort ett nytt schema med bland annat plats för fler aktiviteter och ett effektivare 
städschema som verkade vara uppskattat av deltagarna. Det bjöds på både större och mindre 
aktiviteter, andakter, bad och bastu och mycket mer.  
 
Musikalen Rent 
Den 5e maj gick 16 medlemmar på Tibble gymnasiums uppsättning av musikalen Rent tillsammans. 
Mycket uppskattat av de som var med och extra roligt att gå på när det var många SKUare som var 
med i musikalen. 
 
Utbildning om skador 
På årsmötet 2017 beslutades det om att en utbildning om skador skulle anordas. Denna hölls den 9e 
maj i Tibble församlingsbyggnad under fortbildningsgruppens regi. På träffen deltog 6 personer och 
det var SKU-medlemmen William Zethelius Sällbom som höll i utbildningen då han själv är utbildad. 
Tråkigt att det inte var så många som kunde delta denna kväll, men mycket roligt initiativ och att det 
kunde anordnas med interna kunskaper.  
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Laserdome 
Den 21a maj åkte 30 medlemmar in till Stockholm Stad för att spela Laserdome mot varandra. Ett lite 
dyrare event, men som tidigare har uppskattats av många medlemmar och alltid lockar medlemmar 
som kanske inte deltar på så mycket andra aktiviteter.  
 
Sommarfestivalen 
Den 11e juni hade SKU sin årliga sommarfestival i på Tibble församlingsbyggnads tak. Där bjöds det 
på live-musik, mat och dryck, olika lekar och tävlingar. Alla kvällens intäkter gick till Svenska Kyrkans 
internationella arbete och deras projekt "För alla flickors rätt till sin egen kropp". Under kvällen 
deltog kom och gick ungefär 60-70 besökare och vi fick besök från fem andra lokalavdelningar i 
Stockholm. Festivalen planerades av flera verksamhetsgrupper tillsammans.  
 

Aktiviteter under sommaren 
 
Lägerreresentation 
SKU Täby hade som mål att åka och hälsa på så många konfirmationsgrupper som möjligt för att 
representera organisationen, att berätta vad vi gör och vad som finns att göra efter konfirmationen. 
Detta går till så att ca 2 till 4 aktiva medlemmar i SKU åker bil, båt eller buss för att på något sätt ta 
sig dit de ska för att representera. Sommaren 2017 var vi ute på samtliga sommarläger. Karlberg-
läger (P1, P2, P3, P4, P5), samt Fårö och även Åre sommar! Alla representationer utgår från en mall 
som är framtagen av Representationsgruppen för att representationen ska bli så enhetlig som 
möjligt.  
 

Aktiviteter under hösten 
 
Upptaktsveckan 
Vecka 36 hölls den årliga Upptaktsveckan. Ett event där ledare och nykonfirmerade från årets alla 
läger bjöds in. Detta event anordnades av styrelsen. På tisdags- och onsdagskvällarna var det träff i 
Tibble församlingsbyggnad där de fick veta mer om SKU, bli medlemmar och preppa inför 
volleybollen. Till kvällarna hade även en film satts ihop där några av årets ledare var med och blev 
intervjuade och berättade om SKU och vad man kan göra som medlem. Även en show sattes ihop där 
årets ledare inkluderades. När torsdagen kom hade SKUffét öppet som vanligt dit alla var välkomna. 
Veckan avslutades på lördagen med en svettig volleybollturnering i Täby Racket Center där alla 
konfirmationsgrupper tävlade mot varandra om äran, en plakett på Upptaktsvolleypokalen och en 
stor påse med godis och SKUmaterial. Priser delades även ut till bästa utklädda konfirmandgrupp och 
bästa hejarklack. Under veckan fick vi över 200 nya medlemmar.  
 
Ledarupptakt 
Även detta verksamhetsår har vi inte bara haft en upptakt för de nykonfirmerade utan även en för de 
som är ledare i församlingen. 9:e september genomfördes eventet av styrelsen. Under kvällen bjöds 
det på fördrink, snacks och tvårättersmiddag. Det hölls även en andakt uppe i Tibble kyrka. Runt 90 
medlemmar deltog i evenemanget. 
 
Höst-SKUL 
Under helgerna mellan den 6-8:e och 13-15:e oktober hölls två Höst-SKUL. Dessa är SKU Täbys 
största läger som riktar sig till årets nykonfirmerade ungdomar. Det var planerat att ha 100 deltagare 
på varje, men vi fick inte lika många anmälningar som vi fått tidigare år av de nykonfirmerade. På 
första lägret deltog ca 15 yngre och 25 äldre och på det andra lägret ca 60 nykonfirmerade och 30 
äldre medlemmar. Vi hade även teman på dessa läger som var flyg på SKUL 1 och Wild kids på SKUL 
2. 
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Filmkväll 
Det va ca 10 medlemmar som kom till Tibble kyrka på kvällen den 30e september när 
evenemangsgruppen bjöd in till en filmkväll. Vi kollade på Forrest Gump vilket va mycket uppskattat 
av alla. SKU bjöd på läsk och snacks till alla som ville ha.  
 
HLR-utbildning 
Den 27 november kom två HLR-utbildare från First Aid Sweden som är röda korset certifierade 
utbildare. De utbildade 29 stycken medlemmar att utföra hjärt-lungräddning, stabilt sidoläge och 
heimlichmanövern. Utbildningen planerades och anordnades av fortbildningsgruppen. 
 
JulSKUL 
JulSKUL var ett nytt läger under den första helgen i december där alla medlemmar var välkomna. 
Lägret planerades av alla verksamhetsgrupper tillsammans med ett nytt lägerschema. På lägret 
deltog 35 medlemmar och helgen bestod av olika sorters aktiviteter planerade av de olika grupperna, 
mysiga andakter och härligt Karlbergshäng. 
 
Välgörenhetsbankett  
Välgörenhetsbanketten den 9e december lockade ca 70 medlemmar, varav två från andra 
lokalavdelningar, till Tibble församlingsbyggnad den 9:e december. Kvällen hölls till förmån för SKIA 
och Musikhjälpen. På evenemanget bjöds deltagarna på trerätters middag och ett flertal roliga 
aktiviteter så som Sing Star, photobooth, lotteri, auktion med flera. Kvällen avslutades med dans i 
kyrkan, andakt och sedan en stund på byggnadens tak för att tända lyktor och tomtebloss. En mycket 
lyckad aktivitet där medlemmarna var nöjda när de lämnade kyrkan. Anordnades av internationella 
gruppen och evenemangsgruppen. 
 
Sportaktivitet 
Den 10:e december åkte 5 medlemmar till Tibblehallen och spelade basket och fotboll. Mycket skratt 
men också tävling där medlemmarna gick hem nöjda och svettiga. Anordnades av sportkommittén. 
 
Julmarknad och skridskoåkning 
6 medlemmar möttes upp vid Tibble kyrka den 16e december och åkte tillsammans in till 
Kungsträdgården. Väl framme upptäcktes det att de inte hade någon julmarknad på grund av en 
julkonsert. Dock hade vi en mysig skridskodag med livemusik till och efter skridskoåkningen åkte alla 
tillbaka till Tibble för pizzahäng i kulan. Dagen planerades av sportkommittén och 
evenemangsgruppen.  
 

Aktiviteter under vintern 
 
Äldreläger  
Helgen den 19-21 januari anordnades ett läger för SKU Täbys medlemmar födda -99 eller tidigare. 8 
medlemmar följde med ut till Karlberg. Under helgen anordnades aktiviteter i form av 
samarbetslekar och roliga utmaningar, samt flera mysiga andakter i kapellet. 
 
Årsmöte 2018 
Helgen den 16-18 februari anordnas årsmöteslägret och den 17e februari hålls årsmötet ute på 
Karlberg församlingsgård. Den som vill har möjlighet att delta hela helgen, men det finns även 
möjlighet att endast åka ut under dagen för årsmötet. Styrelsen är övertygade om ett stort 
deltagande och en helg med spännande samtal och kompetenta beslut.  
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Lokalavdelningsöverskridande verksamhet 
 
DÅM 
Distriktsårsmötet hölls i år den 22 april 2017 i Nacka. SKU Täby var där och tack vare de höga 
medlemsantalet i år fick Täby skicka 15 ombud till mötet. Tyvärr kunde vi endast delta med 13 
ombud då tre hastiga avhopp gjordes, men en ersättare kunde hoppa in. Dagen bjöd på många 
spännande debatter och roliga samtal. Samtliga av Täbys ombud verkade nöjda med 2017 års 
distriktsårsmöte. Dessutom valdes Jessica Regnér från SKU Täby till ny distriktsordförande och Sophie 
Edström från Täby sitter kvar i distriktsstyrelsen även detta år.  
 
Midnattsvolleyboll 
I år hölls Midnattsvolleybollen i Hammarby Sjöstad, anordnat av Skarpnäcks lokalavdelning. Vi åkte i 
samlad trupp från Tibble kyrka till Sofia kyrkan på Söder för en gemensam mässa med alla deltagare 
för att sedan vandra i fackeltåg till Sjöstadshallen. Vi ställde upp med ett lag tillsammans med 
Danderyd som inte hade fått ihop till ett helt lag. Totalt var det tio personer som följde med varav 
åtta personer som spelade. Vårt lag tog oss ända till final men där vann Vaxholm över oss med sista 
bollen. Minst sagt en spännande kväll! 
 

Församlingssamarbete 
 
Möte med församlingsassistenter och ungdomspräster 
Under året 2017 har styrelsen haft ett par möten med församlingens assistenter och några präster 
för att diskutera samarbetet mellan SKU Täby och församlingen och presentera oss för varandra. 
Trots att SKU Täby är en fristående och självständig organisation är samarbetet med församlingen 
något som vi värdesätter och finner mycket viktigt för vår verksamhet och är varför dessa möten 
varit givande och bra. Under verksamhetsåret 2017 har SKU Täby haft ett mycket bra löpande 
samarbete med församlingen vid bland annat helgläger, upptaktsveckan, ungdomsmässor och andra 
aktiviter. 
 
Biskopsvisitation 
Stockholms stifts biskop Eva Brunne hade under vecka 7 en biskopsvisitation av Roslags kontrakt. I 
kontraktet ingår Ljusterö-Kulla, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker-Östra Ryd och Össeby 
församling. Vi hade fyra representanter från SKU Täby på plats under onsdagen den 15e februari när 
det anordnades i Tibble kyrka. Kvällen hade tema idealitet och det var panelsamtal, föreläsningar och 
mingel. Under söndagen den 19e februari var det en avslutande mässa i Vaxholm där vi hade tre 
representanter som var mycket delaktiga i mässan. De var ljus- och korsbärare, läste texter och 
böner.  
Ett mycket bra tillfälle att knyta kontakter med församlingsanställda både i Täby och andra 
församlingar i närheten. Vi fick även träffa Täby församlings nya kyrkoherde Michael Öjermo för 
första gången samt Stockholms biskop Eva Brunne.  
 
Söndagsmässa 
Under våren blev SKU Täby tillfrågade om man ville vara med och hålla i en söndagsmässa i Tibble 
Kyrka. Det tyckte vi lät som en alldeles utomordentligt bra idé och vi var med på familjemässan den 
9e april. Vi fick hjälpa till med texter, teater, sång, musik och annat. Roligt samarbete och något som 
styrelsen tycker borde bli av flera gånger. 
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Kyrkoval 
2017 var det valår i Svenska Kyrkan. Under dagen den 17e september då kyrkovalet ägde rum hade vi 
många SKUare på plats. Det var sammanlagt 10 från SKU Täby som agerade valvärdar under valdagen 
och 4 stycken som arbetade som valförättare. Det fanns ännu fler medlemmar som hjälpte till på 
olika sätt eller med samma uppdrag som de ovan nämnda, men det var dessa 14 som hjälpte till 
genom SKU Täbys regi. Valvärdarna höll bland annat cafeterian öppen hela dagen. Något som gav bra 
publicitet för oss i SKU Täby. Inför valet bjöds även representanter från alla nomineringsgrupper i 
Täby in till ett SKUffé för att ge våra röstberättigade medlemmar möjlighet att lära sig mer om de 
olika grupperna och förhoppningsvis få upp röstdeltagandet bland unga genom att ge dem mer 
information. 
 
SVTs julgudstjänster 
Täby kyrka blev 2017 utvald som inspelningsplats för SVTs julgudstjänster. Fem SKU-medlemmar fick 
vara med under inspelningen den 10e november. De höll i förbönerna och tända ljus under mässorna 
som sändes på nyårsafton och på annandagen.  
 
Tänkvärda torsdagar för ungas psykiska hälsa 
Under hösten 2017 påbörjades ett samarbete mellan SKU Täby, Täby församling och Ung i Täby. 
Tanken är att det till våren ska anordnas så kallade “tänkvärda torsdagar” där det ska hållas samtal, 
workshops och liknande i syfte att arbeta förebyggande och mot ungas psykiska ohälsa.  
 

Representation och kommunikation 
 
Sociala medier 
Under verksamhetsåret har Svenska Kyrkans Unga i Täby kontinuerligt använt sociala medier för att 
nå ut till sina medlemmar. Primärt har Facebook, Instagram och Snapchat används, då många av 
medlemmarna är aktiva där dagligen. SKU Täby har jobbat för att ha god variation av uppdateringar, 
på olika plattformar för att upprätthålla medlemmars intresse.  
 
Hemsidan 
SKU Täby har haft sin hemsida med domänen skutaby.org i flera år. I januari 2017 publicerades den 
nya uppdaterade hemsidan. Där kan medlemmarna enkelt hitta information om aktiviteter, läger, 
kontakt, SKUs historia, hur man blir medlem och förnyar sitt medlemskap och mycket annat. 
Medlemmarna kan även anmäla sig till läger och aktiviteter genom hemsidan. Under kalenderåret 
2017 besöktes hemsidan 8330 gånger.  
 
Kyrkfönstret 
Kyrkfönstret heter den tidning som Täby församling publicerar en gång varje kvartal och skickas hem 
i brevlådan till alla församlingens medlemmar. SKU Täby har i varje nummer bidragit skrivit om 
verksamheten generellt eller specifika händelser och event. Vi har även vid några tillfällen hjälpt till 
att göra undersökningar åt tidningen. Detta är styrelsen mån om att göra, så vi anser att det är ett 
privilegium att få vara med och ett bra sätt att synas i församlingen.  
 
Lucka i församlingens adventskalender 
Likt tidigare år blev SKU Täby ombedda att delta med en lucka i församlingens adventskalender som 
står i Tibble församlingsbyggnad under jultid. I år fick vi lucka 22 och luckan gjordes under ett SKUffé 
tillsammans med flera medlemmar. Luckan fylldes med färgglada klockor i papper. 
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Kulturfestivalen 
1e april deltog vi på det årliga eventet Täby kulturfestival där vi fick stå i SKUffét och sälja fika och 
enklare lunch och alla intäkter går direkt till oss. I år gjordes hemgjorda mackor som sålde som smör 
och även om dagens vinst inte blev så hög som förväntat var det bra reklam för oss att få synas. Vi 
satte upp affischer runt om i kyrkan för att enkelt få ut information om oss och hur man blir medlem. 
Vi hoppas på att få fortsätta hjälpa till under detta event kommande år. 
 
Söndagsmässor med kollekt till SKU 
Under året har styrelsen försökt vara representerade i kyrkorna i Täby när det varit rikskollekt till 
SKU. Ett bra sätt att synas i alla kyrkor och för både medlemmar och anställda i Täby församling som 
inte ser oss så mycket. SKU är nästan bara i Tibble kyrka och under kvällar och helger och då är 
kollekterna ett bra tillfälle att synas i andra sammanhang och det tenderar även till att ge mer kollekt 
när församlingen får en tydlig bild av vad pengarna går till. 

 
Övrigt 
 
Inspirationsdag för ideella 
Den 18e mars anordnade Stockholms stift tillsammans med SKUSS en dag för att ge inspiration och 
motivation till ideella inom Svenska Kyrkan. Fyra ledamöter från styrelsen var närvarande och fick gå 
på olika workshops och föreläsningar. SKUs före detta förbundsordförande Amanda Carlshamre 
föreläste även om Tro och identitet som var mycket intressant.  Alla som deltog höll med om att det 
var en rolig och lärorik dag som är värd att göra igen om möjlighet ges. 
 
Uppdrag Global 
Den första april hölls ett konfirmandevent för konfirmander i Stockholms stift kallat Uppdrag Global. 
Eventet arbetade för att samla in pengar till SKIA och vi hade flera representanter på plats. I slutet av 
evenemanget spelade några från SKU Täby musik under den avslutande gudstjänsten. 
 
Utbildning om säkerhet och krisberedskap på läger 
12:e april anordnade Täby församling en utbildning om krisberedskap och säkerhet på läger. Vi 
skickade folk från styrelsen och lägergruppen när det var en polispräst från stiftet som kom och 
föreläste om hur man förebygger att olika krissituationer på läger samt hur allting går till rent 
juridiskt om en olycka skulle vara framme. En mycket viktig utbildning som vi hoppas kommer kunna 
genomföras igen för kommande förtroendevalde inom SKU, 
 
Världens fest 
Världens fest var en tredagars-festival arrangerad av Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga och 
studieförbundet Sensus. Den ägde rum i Västerås mellan den 2-4 juni och i år var temat “Fri att 
förändra”. Under hela helgen samlades det även in pengar till Svenska Kyrkans internationella 
arbete. Från styrelsen åkte 3 medlemmar som Täby församling betalade för. Ett riktigt roligt event 
som ger möjlighet att träffa andra kristna från hela Sverige.  
 
Miljödiplomering 
Svenska kyrkans unga i Täby har påbörjat ett arbete för att bli miljödiplomerade i Svenska Kyrkans 
regi. Då de är vi första lokalavdelningen i Svenska Kyrkans Unga som påbörjar ett arbete mot en 
miljödiplomering jobbar de för att hitta en egen anpassning på den annars etablerade 
diplomeringshandboken som församlingar utgår ifrån. Arbetet leds av SKUs internationella grupp och 
av styrelsen. 
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Resa till Jerusalem 
Mellan den 19 november till 26 november 2017 åkte 7 personer från SKU Täby på en resa till 
Jordanien, Israel och Palestina. Det var en resa som var anordnad i samarbete mellan Täby församling 
och Stockholms stift. Totalt var det 15 st som åkte med på resan med deltagare från andra 
församlingar runt om i Stockholm. Syftet med resan var att göra fler yngre intresserade av det 
internationella arbetet som Svenska kyrkan har och bidrar med. De första tre dygnen tillbringades i 
Jordanien på Jesu dopplats. Sedan på onsdagen fortsatte äventyret i Jerusalem. 
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Bokslut 
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Revisionsberättelse 
Kommer senare. 
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Motion 2018:1 
 
Dra tillbaka verksamhetsgrupper 
 
Den ursprungliga orsaken till varför verksamhetsgrupperna i SKU Täby bildandes var att 
medlemsantalet blev så stort att uppgiften att ha verksamhet innebar för mycket arbete på 
endast styrelsen. Man ville även göra det möjligt att på ett bättre sätt engagera medlemmarna i 
organisationen. Därför skapades verksamhetsgrupperna för att medlemmarna skulle ha mer 
inflytande och ansvar över aktiviteterna som skedde under året, vilket också skulle avlasta 
styrelsen. Idag finns det 8 verksamhetsgrupper som har hand om alltifrån SKUffét till 
representation till sportaktiviteter. 
 
Idag finns tyvärr inte så tydliga riktlinjer och mål för alla grupper, även om ett styrdokument är 
påväg. Dessutom har, trots att den konkreta arbetsbördan har minskat, styrelsen fortfarande en 
svår uppgift att ha översikt och en stöttande funktion för alla grupperna. Systemet faller också 
iochmed att ett antal medlemmar är aktiva i flera grupper samtidigt och utan dem skulle mycket 
av verksamheten i grupperna falla, speciellt när man ser till att vissa grupper har väldigt få 
medlemmar. Mitt förslag är därför att årsmötet ska dra tillbaka vissa av verksamhetsgrupperna 
så att både styrelsen och medlemmarna har tid och energi att bygga upp en stadig och tydlig 
struktur för de grupper som finns. Med detta menas självklart inte att någon av grupperna har 
gjort ett dåligt arbete eller är onödiga men det är svårt att få så många som 8 grupper att 
fungera samtidigt när det inte har funnits något system för att starta upp dessa grupper. Många 
grupper är fortfarande i utvecklingsstadiet och provar sig fram vilket arbetssätt som passar dem 
och har fått improvisera sitt tillvägagångssätt vilket inte är hållbart över längre tid. 
 
Mitt förslag är att gudstjänstgruppen dras tillbaka eftersom mycket av dess arbete utförs av 
ledarutbildningen som håller mässor under hela året. Fortbildningsgruppen dras tillbaka då dess 
stora aktivitet har varit en HLR-kurs som eventgruppen kan hålla i om de känner att det är av 
intresse. Lägergruppen kan bli en del av eventgruppen då mycket av lägerverksamheten som är 
intressant för medlemmarna att vara delaktiga i handlar om att hålla aktiviteter på läger och om 
det inte finns någon i evenenmansgruppen som är villig att delta i det administrativa arbetet för 
läger kan det arbetet övergå till styrelsen, som det också varit i praktiken det senaste året. 
Vidare föreslår jag att representationsgruppen dras tillbaka och ansvaret av representationen 
ges till styrelsen men medlemmar som är intresserade av att representera SKU kan anmäla sitt 
intresse till styrelsen och får då ta del i arbetet. Detta innebär att det kommer finnas fyra 
verksamhetsgrupper kvar som är evenemangsgruppen, musikgruppen, internationella gruppen 
och SKUffégruppen. På detta sätt kan arbetet underlättas för styrelsen som kan vara minst två i 
varje grupp och ta stöd av varandra för gruppens utveckling istället som det har varit nu när det 
nästan varit en verksamhetsgrupp per styrelseledamot. De grupper som finns kvar är också det 
grupper som har flest medlemmar och engagerar flest. Självklart kan också grupperna tas 
tillbaka i framtiden när man känner att kärngrupperna fungerar självständigt och styrdokumentet 
är i bruk. Jag tycker inte att vi kan ha ett såpass brett utbud i verksamhetsgrupper innan vi har 
förankrat arbetssättet på ett stadigt och hållbart sätt i organisationen. 

 
Jag uppmuntrar därför årsmötet besluta: 
 
att Gudtjänstgruppen och fortbildningsgruppen dras tillbaka. 
att Lägergruppen dras tillbaka och dess ansvarsområden tas över av evenemangsgruppen. 
att Representationsgruppen dras tillbaka och Styrelsen får ansvaret över representationen  

av SKU Täby med hjälp av intresserade medlemmar. 
 
Elina Malmberg 
Medlemsnummer: 244 377 



 

 31 
 

 
 

Styrelsens motionssvar 
 
Motionären tar upp en fråga som även styrelsen funderat och reflekterat över. Vi har sett att det 
kanske inte är lika många medlemmar i alla grupper och att en del av grupperna har så pass lite 
verksamhet att den skulle kunna tas över av styrelsen eller andra verksamhetsgrupper. Med många 
aktiva medlemmar i flera olika grupper blir det många möten som tar upp mycket av dessa 
medlemmars fritid när dessa skulle kunna slås ihop till ett på grund av deras liknande verksamhet. Vi 
tror att engagemanget kan minska hos dessa medlemmar när det blir för mycket och att det helt 
enkelt inte känns lika roligt. Med anledning av detta håller styrelsen med motionären om att dra 
tillbaka några verksamhetsgrupper är ett bra förslag.  
Dock ser styrelsen gärna att lägergruppen ska finnas kvar på grund av den vidareutbildning i 
lägerplanering och -ledande den skapar som inte. Lägergruppens främsta ansvar är att sköta det 
administrativa kring läger innan en vald lägerledning tar över arbetet och planerar inga 
lägeraktiviteter som motionen kan framställer det. Därför anser vi inte heller att gruppens 
verksamhet kan läggas över hos evenemangsgruppen.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 
 
att  bifalla att-sats 1 och 3 av motionen och avslå att-sats 2 
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Proposition 2018:1 
 
 

Verksamhetsgrupperna 
 
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen, efter årsmötesbeslut, arbetat med de s.k. 
verksamhetsgrupperna. Dessa har varit åtta till antalet: Evenemangsgruppen, SKUffégruppen, 
Lägergruppen, Representationsgruppen, Gudstjänstgruppen, Fortbildningsgruppen, Musikgruppen 
och Internationella gruppen. Det har även funnits en undergrupp till evenemangsgruppen kallas 
Sportkommittén. I samtliga grupper har medlemmar utanför styrelsen deltagit.   
Styrelsen 2017 är nöjda över hur arbetet med verksamhetsgrupperna har gått. Det har avlastat 
mycket arbete från styrelsen, som nu kan fokusera på mer administrativa uppgifter, samtidigt som 
medlemsengagemanget har ökat. Dock har styrelsen sett att dessa grupper kan ha börjat motverka 
sitt första syfte. Med många grupper blir det många möten som tagit upp mycket tid från både 
styrelsen och engagerade medlemmar. Detta kan i sin tur leda till att engagemanget sänks hos de 
engagerade medlemmarna för att det tar upp för mycket av deras fritid och inte blir lika roligt helt 
enkelt. Styrelsen har även sett att det finns grupper vars verksamhet är så pass liten att det skulle 
kunna läggas på en annan grupp, alternativt en ansvarig från styrelsen eller en engagerad medlem 
och att det istället skulle kunna finnas projektgrupper.  
 
Med anledning av detta föreslår avgående styrelse att behålla fem av dessa grupper och att de 
kvarvarande gruppernas verksamhet kan läggas på de grupper som finns kvar, alternativt styrelsen.  
  
Under verksamhetsåret 2016 utformade den då sittande styrelsen ett dokument med riktlinjer kring 
verksamhetsgrupperna. Efter ett år med riktlinjerna i bruk och utvärdering ser styrelsen att dessa har 
varit till hjälp och stöd för både grupperna och styrelsen och avgående styrelse ser gärna att dessa 
fortsätter användas och utvecklas under verksamhetsåret 2018. 
  
De verksamhetsgrupper som styrelsen föreslår ska finnas under 2018 är: 
Evenemangsgruppen, SKUffégruppen, Lägergruppen, Musikgruppen och Internationella gruppen. 
  
  
  
  
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
  
  
att under verksamhetsåret 2018 ska åtminstone de fem ovan nämnda  

verksamhetsgrupperna vara aktiva och tillgängliga för medlemmarna 
  
att uppdra åt styrelsen att kontinuerligt utvärdera arbetet med verksamhetsgrupperna och  

dokumentet med riktlinjerna därtill 
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Proposition 2018:2.1 
 
 
  

Verksamhetsplan 2018 
 
Svenska Kyrkans Unga i Täby fångar upp ungdomar i deras vardag. Det är viktigt att utbudet av 
aktiviteter är stort och attraktivt och att det riktar sig till alla olika åldrar. Vår målsättning är att SKU 
Täbys verksamhet utgörs av allt från medlemsaktiviteter på hemmaplan och regelbundna öppettider 
av SKUffé till läger på Karlberg och andra typer av bortaaktiviteter. Vi vill även sträva efter att 
förmedla Täby församlings övriga ungdomsverksamhet till våra medlemmar, likaså evenemang som 
SKUSS och förbundet har att erbjuda. 
  

 
Under verksamhetsåret 
  
SKUffé 
SKUffét är SKU Täbys ungdomscafé som ska anordnas varje torsdag med undantag för några 
veckor under sommaren och vintern. SKUffét är en mötesplats i Tibble kyrkas cafeteria för 
alla unga och ska ha öppet kl. 18:30-21:00. En gång i månaden ska det anordnas ett tema- 
SKUffé där olika aktiviteter anordnas förutom själva SKUffét. SKUffégruppen har ansvaret för 
varje SKUffé.            
  
Ungdomsmässor 
Under torsdagarna anordnar församlingen i samarbete med föreningen ungdomsmässor kl. 
19.00. Ungdomar från ledarutbildningen eller andra SKU-medlemmar får gärna vara med och 
planera och genomföra dessa mässor tillsammans med församlingens anställda. Gudstjänstgruppen 
har ansvaret för varje ungdomsmässa. 
  
Styrelsemöten 
SKU Täbys styrelsemöten ska vara öppna för medlemmar och information om tid och plats 
för mötena ska tillgängliggöras för medlemmarna i god tid. 
  
Styrelsedejter 
Styrelsen kan under året sammanträda genom styrelsedejter för att diskutera den löpande 
verksamheten. 
  
Verksamhetsgrupperna 
Verksamhetsgrupperna ska hålla kontinuerliga möten för att planera och sedan genomföra 
olika aktiviteter och diverse verksamhet. Det ska även anordnas en träff för alla verksamhetsgrupper 
att lära känna varandra och diskutera eventuella samarbeten mellan verksamhetsgrupperna. 
Det ska bjudas in representanter från alla lokalavdelningar till Internationella gruppens möten. 
  
Kyrkfönstret 
Styrelsen ska se till att det i varje nummer av Täby församlings tidning Kyrkfönstret finns en 
artikel skriven om SKU Täbys verksamhet. 
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SKU-representation 
Genom att i olika forum representera SKU Täby sprider vi vårt budskap och vår vision vilket 
leder till fler medlemmar och ökad medvetenhet och kunskap om vår verksamhet hos 
utomstående. Styrelsen ska under verksamhetsåret bland annat representera SKU 
på de gudstjänster där kollekten tillfaller SKU Täby (gärna även när kollekten tillfaller 
SKUSS och SKU riks). SKU-representation ska även genomföras i samband med 
församlingens ledarutbildning. 
  
Första hjälpen-utbildning 
En Första hjälpen-utbildning ska någon gång under verksamhetsåret anordnas så 
att medlemmarna kan lära sig och fräscha upp minnet om denna viktiga kunskap. Kunskapen 
är även relevant för de många medlemmarna som är ledare på församlingens 
konfirmandläger. 
  
Församlingsmöten 
Dessa möten ska äga rum mellan styrelsen och ungdomsanställda i församlingen. Syftet är att 
lära känna varandra och planera det kommande samarbetet. 
  
Medlemsrekrytering av yngre 
Under de senaste åren har SKU Täby inte haft någon medlem under 13 år. Eftersom att vi är en 
organisation för personer mellan 0-30 år vill vi ha som mål att under verksamhetsåret arbeta för att 
rekrytera fler medlemmar under 13 år. 
  
Säkerhet på läger 
Svenska Kyrkans Unga i Täby ska prioritera säkerheten och krisberedskap på läger. 
 
Uppmärksamma 25-årsjubileum 
Den 22a april 2018 fyller SKU Täby 25 år. Detta borde uppmärksammas, men på vilket sätt detta ska 
firas eller uppmärksammas lämnas öppet åt styrelsen och verksamhetsgrupperna att komma fram 
till. 
 
Tänkvärda torsdagar för ungas psykiska hälsa 
Tillsammans med Täby församling och Ung i Täby ska det anordnas så kallade “tänkvärda torsdagar” 
med syftet att förebygga och arbeta för ungas psykiska hälsa.  
 
   

Våren 2018 
  
Medlemsaktiviteter 
Medlemsaktiviteter är de aktiviteter som SKU Täby anordnar för sina medlemmar som i största 
möjliga mån ska vara kostnadsfria för medlemmarna. Utöver de aktiviteter som explicit framgår av 
verksamhetsplanen för våren är målet att ytterligare två aktiviteter anordnas. 
  
Sportaktivitet 
Det ska under våren anordnas minst en större sportaktiviteter där syftet är att ha kul i samband med 
motion. 
  
Kickoff för styrelsen 
Kickoffen är en aktivitet som styrelsen ska ha dels för att lära känna varandra, och dels för att hela 
styrelsen ska lära sig lite om vad styrelsearbetet handlar om. 
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Distriktsårsmöte, DÅM 
SKU Täby ska delta med fullt antal ombud, dvs. 16 st, på DÅM i Vantör 21/4 – 22/4. 
  
Täby Kulturfestival 
Täby Kulturfestival äger rum bl.a. i Tibble kyrka den 7/4. SKU Täby ska sälja fika i caféterian och 
inkomsterna ska gå till SKU Täby. 
  
Vår-SKUL 
Vårläger på Karlberg den 27-29 april. Lägret vänder sig till såväl yngre som äldre medlemmar. 
  
Sommaravslutning 
Sommaravslutningen ska vara ett evenemang för konfirmander och medlemmar som äger rum vid 
vårterminens slut. Evenemanget är en underhållningsfestival som SKU Täby anordnar. 
  
  

Sommaren 2018 
  
Representation på konfirmandläger 
Styrelsen ska sträva efter att SKU Täby kommer ut och besöker församlingens samtliga 
konfirmationsläger. Syftet är att ge konfirmanderna en bild av vad SKU är samt hur de kan engagera 
sig i SKU och övrig ungdomsverksamhet efter konfirmationen. 
  
  

Hösten 2018 
  
Medlemsaktiviteter 
Medlemsaktiviteter är de aktiviteter som SKU Täby anordnar för sina medlemmar som i största 
möjliga mån ska vara kostnadsfria för medlemmarna. Utöver de aktiviteter som explicit framgår av 
verksamhetsplanen för hösten är målet att ytterligare två aktiviteter anordnas. 
  
Sportaktivitet 
Det ska under hösten anordnas minst en större sportaktiviteter där syftet är att ha kul i 
samband med motion. 
  
Ledaråterträff 
Återsamlingsträff för alla konfirmationsledare i Täby församling. 
  
Upptaktsveckan 
Upptaktsveckan anordnas för alla årets konfirmander och ledare. Under två upptaktskvällar ska 
konfirmanderna få information om SKU och församlingens övriga ungdomsverksamhet. Veckan 
avslutas med en stor turnering av något slag där de olika konfirmandgrupperna möter varandra. 
  
Höst-SKUL 
Höst-SKUL är SKU Täbys största läger som riktar sig till årets nykonfirmerade ungdomar. Två läger ska 
genomföras på Karlberg under hösten. Målet för antalet deltagare ska vara 100 på varje läger, 70 
nykonfirmerade och 30 äldre medlemmar. 
  
Midnattsvolleybollsturnering 
SKU Täby ska delta i årets Midnattsvolleybollturnering den 17e november med Vaxholm som värdar. 
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Vinterläger 
Under en helg i november/december ska det om möjligt hållas ett läger för alla medlemmar som där 
tanken är att det ska kosta lika mycket för äldre som för yngre medlemmar. 
  
  

Vinter 2018 
  
Läger för äldre medlemmar 
Ett så kallat äldreläger vänder sig till SKU Täbys äldre medlemmar. Det ska, om möjligt, anordnas 
efter årsskiftet 2018/2019. 
 
Årsmöte 
Årsmötet är SKU:s högsta beslutande organ. SKU Täbys årsmöten ska genomföras på ett sådant sätt 
att både äldre och yngre medlemmar kan förstå vad som diskuteras och beslutas samt göra sina 
röster hörda. Årsmötet ska genomföras på en dag och om möjligt i samband med ett årsmötesläger 
på Karlberg. 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 

att  anta ovanstående verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018. 
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Proposition 2018:2.2 
 
  
 

Preliminär verksamhetsplan 2019 
 
 
Svenska Kyrkans Unga i Täby fångar upp ungdomar i deras vardag. Det är viktigt att utbudet av 
aktiviteter är stort och attraktivt och att det riktar sig till alla olika åldrar. Vår målsättning är att SKU 
Täbys verksamhet utgörs av allt från medlemsaktiviteter på hemmaplan och regelbundna öppettider 
av SKUffé till läger på Karlberg och andra typer av bortaaktiviteter. Vi vill även sträva efter att 
förmedla Täby församlings övriga ungdomsverksamhet till våra medlemmar, likaså evenemang som 
SKUSS och förbundet har att erbjuda. 
  
  

Under verksamhetsåret 
  
SKUffé 
SKUffét är SKU Täbys ungdomscafé som ska anordnas varje torsdag med undantag för några 
veckor under sommaren och vintern. SKUffét är en mötesplats i Tibble kyrkas cafeteria för 
alla unga och ska ha öppet kl. 18:30-21:00. En gång i månaden ska det anordnas ett tema- 
SKUffé där olika aktiviteter anordnas förutom själva SKUffét. SKUffégruppen har ansvaret för 
varje SKUffé.            
  
Ungdomsmässor 
Under torsdagarna anordnar församlingen i samarbete med föreningen ungdomsmässor kl. 
19.00. Ungdomar från ledarutbildningen eller andra SKU-medlemmar får gärna vara med och 
planera och genomföra dessa mässor tillsammans med församlingens anställda. Gudstjänstgruppen 
har ansvaret för varje ungdomsmässa. 
  
Styrelsemöten 
SKU Täbys styrelsemöten ska vara öppna för medlemmar och information om tid och plats 
för mötena ska tillgängliggöras för medlemmarna i god tid. 
  
Styrelsedejter 
Styrelsen kan under året sammanträda genom styrelsedejter för att diskutera den löpande 
verksamheten. 
  
Verksamhetsgrupperna 
Verksamhetsgrupperna ska hålla kontinuerliga möten för att planera och sedan genomföra 
olika aktiviteter och diverse verksamhet. Det ska även anordnas en träff för alla verksamhetsgrupper 
att lära känna varandra och diskutera eventuella samarbeten mellan verksamhetsgrupperna. 
Det ska bjudas in representanter från alla lokalavdelningar till Internationella gruppens möten. 
  
Kyrkfönstret 
Styrelsen ska se till att det i varje nummer av Täby församlings tidning Kyrkfönstret finns en 
artikel skriven om SKU Täbys verksamhet. 
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SKU-representation 
Genom att i olika forum representera SKU Täby sprider vi vårt budskap och vår vision vilket 
leder till fler medlemmar och ökad medvetenhet och kunskap om vår verksamhet hos 
utomstående. Styrelsen ska under verksamhetsåret bland annat representera SKU 
på de gudstjänster där kollekten tillfaller SKU Täby (gärna även när kollekten tillfaller 
SKUSS och SKU riks). SKU-representation ska även genomföras i samband med 
församlingens ledarutbildning. 
  
Första hjälpen-utbildning 
En Första hjälpen-utbildning ska någon gång under verksamhetsåret anordnas så 
att medlemmarna kan lära sig och fräscha upp minnet om denna viktiga kunskap. Kunskapen 
är även relevant för de många medlemmarna som är ledare på församlingens 
konfirmandläger. 
  
Församlingsmöten 
Dessa möten ska äga rum mellan styrelsen och ungdomsanställda i församlingen. Syftet är att 
lära känna varandra och planera det kommande samarbetet. 
  
Medlemsrekrytering av yngre 
Under de senaste åren har SKU Täby inte haft någon medlem under 13 år. Eftersom att vi är en 
organisation för personer mellan 0-30 år vill vi ha som mål att under verksamhetsåret arbeta för att 
rekrytera fler medlemmar under 13 år. 
  
Säkerhet på läger 
Svenska Kyrkans Unga i Täby ska prioritera säkerheten och krisberedskap på läger. 
 
Uppmärksamma 25-årsjubileum 
Den 22a april 2018 fyller SKU Täby 25 år. Detta borde uppmärksammas, men på vilket sätt detta ska 
firas eller uppmärksammas lämnas öppet åt styrelsen och verksamhetsgrupperna att komma fram 
till. 
 
Tänkvärda torsdagar för ungas psykiska hälsa 
Tillsammans med Täby församling och Ung i Täby ska det anordnas så kallade “tänkvärda torsdagar” 
med syftet att förebygga och arbeta för ungas psykiska hälsa.  
 
Resa till Taizé 
Under verksamhetsåret 2019 ska det om möjligt försöka anordnas en studieresa till Taizé. Denna kan 
anordnas i helt egen regi eller i samarbete med till exempel Täby församling.  
 
   

Våren 2019 
  
Medlemsaktiviteter 
Medlemsaktiviteter är de aktiviteter som SKU Täby anordnar för sina medlemmar som i största 
möjliga mån ska vara kostnadsfria för medlemmarna. Utöver de aktiviteter som explicit framgår av 
verksamhetsplanen för våren är målet att ytterligare två aktiviteter anordnas. 
  
Sportaktivitet 
Det ska under våren anordnas minst en större sportaktiviteter där syftet är att ha kul i samband med 
motion. 
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Kickoff för styrelsen 
Kickoffen är en aktivitet som styrelsen ska ha dels för att lära känna varandra, och dels för att hela 
styrelsen ska lära sig lite om vad styrelsearbetet handlar om. 
  
Distriktsårsmöte, DÅM 
SKU Täby ska delta med fullt antal ombud, dvs. 16 st, på DÅM i Vantör 21/4 – 22/4. 
  
Täby Kulturfestival 
Täby Kulturfestival äger rum bl.a. i Tibble kyrka den 7/4. SKU Täby ska sälja fika i caféterian och 
inkomsterna ska gå till SKU Täby. 
  
Vår-SKUL 
Vårläger på Karlberg den 27-29 april. Lägret vänder sig till såväl yngre som äldre medlemmar. 
  
Sommaravslutning 
Sommaravslutningen ska vara ett evenemang för konfirmander och medlemmar som äger rum vid 
vårterminens slut. Evenemanget är en underhållningsfestival som SKU Täby anordnar. 
  
  

Sommaren 2019 
  
Representation på konfirmandläger 
Styrelsen ska sträva efter att SKU Täby kommer ut och besöker församlingens samtliga 
konfirmationsläger. Syftet är att ge konfirmanderna en bild av vad SKU är samt hur de kan engagera 
sig i SKU och övrig ungdomsverksamhet efter konfirmationen. 
  
  

Hösten 2019 
  
Medlemsaktiviteter 
Medlemsaktiviteter är de aktiviteter som SKU Täby anordnar för sina medlemmar som i största 
möjliga mån ska vara kostnadsfria för medlemmarna. Utöver de aktiviteter som explicit framgår av 
verksamhetsplanen för hösten är målet att ytterligare två aktiviteter anordnas. 
  
Sportaktivitet 
Det ska under hösten anordnas minst en större sportaktiviteter där syftet är att ha kul i 
samband med motion. 
  
Ledaråterträff 
Återsamlingsträff för alla konfirmationsledare i Täby församling. 
  
Upptaktsveckan 
Upptaktsveckan anordnas för alla årets konfirmander och ledare. Under två upptaktskvällar ska 
konfirmanderna få information om SKU och församlingens övriga ungdomsverksamhet. Veckan 
avslutas med en stor turnering av något slag där de olika konfirmandgrupperna möter varandra. 
  
Höst-SKUL 
Höst-SKUL är SKU Täbys största läger som riktar sig till årets nykonfirmerade ungdomar. Två läger ska 
genomföras på Karlberg under hösten. Målet för antalet deltagare ska vara 100 på varje läger, 70 
nykonfirmerade och 30 äldre medlemmar. 
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Midnattsvolleybollsturnering 
SKU Täby ska delta i årets Midnattsvolleybollturnering den 17e november med Vaxholm som värdar. 
 
Vinterläger 
Under en helg i november/december ska det om möjligt hållas ett läger för alla medlemmar som där 
tanken är att det ska kosta lika mycket för äldre som för yngre medlemmar. 
  
  

Vinter 2020 
  
Läger för äldre medlemmar 
Ett så kallat äldreläger vänder sig till SKU Täbys äldre medlemmar. Det ska, om möjligt, anordnas 
efter årsskiftet 2019/2020. 
 
Årsmöte 
Årsmötet är SKU:s högsta beslutande organ. SKU Täbys årsmöten ska genomföras på ett sådant sätt 
att både äldre och yngre medlemmar kan förstå vad som diskuteras och beslutas samt göra sina 
röster hörda. Årsmötet ska genomföras på en dag och om möjligt i samband med ett årsmötesläger 
på Karlberg. 
 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 

att  anta ovanstående verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.  
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Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

 

att  anta ovanstående budget för verksamhetsåret 2018. 
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Proposition 2018:3.2 
 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

 

att  anta ovanstående budget för verksamhetsåret 2019. 
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Årsmöteslexikon 
 

Acklamation Röstning genom att muntligt säga ”ja” (aldrig nej). 

Ajournera Ta paus i mötet. 

Att-sats Ett förslag som går att rösta för eller emot. Det är egentligen bara det som 
står i att-satserna som vi röstar om. 

Avslag När ett förslag röstas ner och förlorar en omröstning. Motsatsen är bifall. 

Balansräkning En del i bokslutet som visar hur organisationens pengar, tillgångar och 
skulder är placerade. 

Begära ordet När man räcker upp handen och visar sitt medlemskort och vill säga något. 

Bifall När ett förslag röstas igenom och vinner en omröstning. Motsatsen är avslag. 

Bokslut Presentation av hur pengarna har använts under året. Består ofta av en 
resultaträkning och balansräkning. 

Budget Förslag på hur pengarna ska fördelas under nästa år. 

Bordlägga Då årsmötet väljer att vänta med att fatta ett beslut eller behandla en fråga. 
Man ”bordlägger” den till ett senare tillfälle. 

Debatt Diskussionen för och emot de olika förslagen. 

Föredragningslista Mötets att-göra-lista och bestämmer i vilken ordning olika saker ska tas upp. 
Kallas ibland även för ”dagordning”. 

Handlingar Alla papper man behöver på årsmötet. 

Justerare Person som läser igenom, eventuellt rättar och godkänner protokollet för 
mötet. 

Kassör Ledamot i styrelsen som har koll på pengarna. 

Kontrareplik Svar på en replik. Får oftast bara vara i max 30 sekunder. 

Ledamot Medlem i styrelsen. 

Motion Ett förslag som en medlem lämnat in innan årsmötet. 

Motionsstopp Den dag som medlemmarnas motioner senast måste vara inlämnade till 
styrelsen. 

Motionssvar Det svar som styrelsen ger till de som skrivit motionen om vad styrelsen 
tycker om motionen. 

Mötets behöriga utlysande Om medlemmarna har fått information om årsmötet på det sätt som 
stadgarna säger att det ska vara gjort på. 

Nominering Ett förslag på en person till t.ex. styrelsen, valberedning, justerare, revisor 
eller ombud till DÅM 

Ordningsfråga En fråga som inte rör mötet. T.ex. ”När är det rast?” eller ”Kan vi öppna ett 
fönster?” 

Paragraf Ett stycke eller avsnitt i ett dokument.  

Plenum Allting i rummet där besluten fattas (i detta fall havsörnen). 

Presidieordförande Personen som leder årsmötet och fördelar ordet. 

Presidiesekreterare Personen som skriver protokollet för årsmötet. 

Presidium Årsmötets ordförande och sekreterare. 
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Proposition Ett förslag som styrelsen lämnat till årsmötet. 

Protokoll Anteckningar och sammanfattning från mötet. 

Replik Direkt svar i debatten och man får gå före i talarlistan. T.ex. om man känner 
sig påhoppad eller angripen under debatten eller vid en grov misstolkning. 

Reservation Skriftlig protest mot ett beslut. Lämnas in till presidiet. 

Resultaträkning Del i bokslutet. När ett förslag röstas ner och förlorar en omröstning. 
Motsatsen är bifall. Visar vilka intäkter och kostnader organisation haft och 
vad resultatet blev. 

Revisor Person som kontrollerar att styrelsen har skött pengarna rätt och sakrevisorn 
kontrollerar att de har gjort det som de sagt att de ska göra. 

Röstlängd Hur många som får rösta. 

Sakupplysning En fråga som rör debatten. T.ex. ”Vad står DÅM för?” eller en rättelse av en 
felsägning som ”det var 1000 kr inte 100 kr”. 

Sammanträdesordning Årsmötets regler 

Sluten omröstning Att rösta med hjälp av lappar där var och en enskilt skriver ner sitt val. 

Stadgar Grundregler för en organisation. 

Streck i debatten Om man tycker att en viss diskussion är färdigsnackad kan man lämna in ett 
papper för att få slut på diskussionen. Detta måste dock röstas igenom av 
årsmötet. 

Styrelse Gruppen av medlemmar som bestämmer över verksamheten mellan 
årsmötena. 

Talarlista Lista över i vilken ordning personer ska prata i talarstolen efter att de begärt 
ordet. 

Talarstol Platsen där man står när man ska säga något i debatten.  

Valberedning En grupp som innan årsmötet har ansvar att ta fram förslag på personer till 
olika poster som t.ex. till styrelsen, presidiet eller ombud till DÅM. 

Verksamhetsberättelse Den avgående styrelsen berättar vad de har gjort under det gångna året. 

Verksamhetsplan En plan över verksamheten inför nästa år. 

Votering Detta skriker man ut när man anser att presidieordförande har hört fel vid ett 
beslut och man röstar om på ett nytt sätt. Läs i sammanträdesordningen om 
hur röstningen går till. 

Yrkande Förslag som lämnas in under mötet. 

Yttrande Något som en person har sagt under mötet. 

Årsmöte Organisationens högst beslutande organ. 

 

Är det något som du fortfarande inte förstår kan du alltid fråga!  


