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Schema   och   praktisk   information   

  

09:30 Inskrivning   för   mötesdeltagare   inloggning   via   zoom   

09:50 Inledande   bön   

10:00 Mötet   inleds   

12:00 Paus   för   Lunch   

13:00 Mötet   fortsä�er   

18:00 Middag   

19:00 Mötet   fortsä�er   

  

● Årsmötet   hålls   via   zoom   

● Innan   mötet   sker   inskrivning   online.   E�er   mötets   start   sker   inskrivning   på   via   presidiet   

● Om   någon   skulle   behöva   lämna   årsmötet   �digare   meddelas   de�a   �ll   presidiet   som   

justerar   röstlängden.     

● Årsmötet   slutar   när   alla   punkter   på   föredragningslistan   är   behandlade.   Styrelsen   

räknar   med   a�   det   är   vid   19.30-�den.   
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Stadgar   för   Svenska   Kyrkans   Unga   i   Täby   

§   1   Sy�e   

Svenska   Kyrkans   Unga   är   en   demokra�sk   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   Organisa�on   
Lokalavdelning   är   en   lokal   förening   i   Svenska   Kyrkans   Unga.   Lokalavdelningens   högsta   beslutande   
organ   är   årsmötet.   Där   beslutas   hur   lokalavdelningen   styrs   fram   �ll   nästa   årsmöte.   

Svenska   Kyrkans   Ungas   distriktsorganisa�on   består   av   lokalavdelningarna   i   respek�ve   s��.   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   skri�lig   och   får   
gärna   innehålla   e�   y�rande   från   distriktsstyrelsen   och   kyrkorådet.   De�a   y�rande   kan   inte   hindra   
bildandet   av   en   lokalavdelning.   

I   Svenska   Kyrkans   Unga   finns   tre   former   av   medlemskap;   medlem,   vuxenmedlem   och   stödmedlem.   
Medlemskap   innebär   a�   ställa   sig   bakom   rörelsen   idé   och   sy�e.   Medlemskap   är   knutet   �ll   
riksförbundet,   alla   medlemmar   och   vuxenmedlemmar   �llhör   en   lokalavdelning   och   e�   distrikt.   

Medlem   i   Svenska   Kyrkans   Unga   är   den   under   30   år   som   genom   en   ak�v   handling   ställer   sig   bakom   
rörelsens   idé   och   sy�e.   Endast   medlem   har   rösträ�   i   organisa�onens   beslutande   organ.   Endast   
medlem   kan   väljas   �ll   förtroendeuppdrag,   revisorer   och   en   kontaktperson   undantagna.   

Vuxenmedlem   är   den   över   30   år   som   genom   en   ak�v   handling   ställer   sig   bakom   rörelsens   idé   och   
sy�e.   

Stödmedlem   är   den   som   ställer   sig   bakom   rörelsens   idé   och   sy�e   och   som   betalat   av   Riksårsmötet   
fastställd   stödmedlemsavgi�.   

  
§   4   Representa�on   
Vid   årsmöte   och   extra   årsmöte   har   varje   medlem   ansluten   �ll   lokalavdelningen   rösträ�.   
Sammanträdesordningen   reglerar   andra   än   medlemmars   deltagande   på   dessa   möten.   
Ombud   �ll   distriktsårsmötet   väljs   av   årsmötet.   Fyllnadsval   görs   av   styrelsen.   

  
§   5   Beslut   
Beslut   fa�as   med   enkel   majoritet   om   ej   annat   anges.   Vid   lika   röstetal   avgör   lo�en.   

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   �ll   årsmötet   utsänds   senast   en   månad   innan   årsmötet.   Årsmöteshandlingarna   ska   
finnas   �llgängliga   för   medlemmarna   senast   två   veckor   innan   årsmötet.   Valberedningens   förslag   ska   
offentliggöras   senast   två   veckor   innan   årsmötet.   
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Förslag   �ll   årsmötet   väcks   av   medlem   genom   mo�on   eller   av   styrelsen   genom   proposi�on.   

Mo�onsstopp   fastställs   av   styrelsen,   dock   �digast   en   månad   innan   årsmötet.     

Vid   årsmötet   ska   följande   ärenden   förekomma:   
•   Verksamhetsberä�else   
•   Fastställande   av   bokslut   
•   Revisionsberä�else   
•   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   �ll   handa   senast   2   veckor   e�er   årsmötet.   
Styrelsen   ska   göra   årsmötesprotokollet   �llgängligt   för   medlemmarna   senast   4   veckor   e�er   årsmötet.     

  
§   7   Styrelsen   
Styrelsen   ansvarar   för   organisa�onens   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   kons�tuerande   styrelsemötet,   ska   val   av   sekreterare,   två   firmatecknare,   två   
kontaktpersoner   samt   registeransvarig   ske   om   dessa   inte   valts   av   årsmötet.   

  
§   8   Revisor   
Revisorn   har   �ll   uppgi�   a�   granska   lokalavdelningens   räkenskaper   för   det   gångna   räkenskapsåret   
samt   styrelsens   arbete   under   det   gångna   verksamhetsåret.   Kalenderår   utgör   räkenskapsår.   
Verksamhetsår   följer   perioden   årsmöte   �ll   årsmöte.   

Revisorn   ska   senast   tre   veckor   innan   årsmötet   få   del   av   samtliga   räkenskapshandlingar   och   protokoll.   
Revisorn   sammanfa�ar   sin   revision   i   en   revisionsberä�else   som   överlämnas   �ll   styrelsen   senast   en   
vecka   innan   årsmötet.   

  
§   9   Valberedning   
Valberedningen   har   �ll   uppgi�   a�   �ll   årsmötet   föreslå   val   av   ordförande;   styrelseledamöter   
varav   en   vice   ordförande   och   en   kassör;   ombud   �ll   distriktsårsmötet,   presidium   samt   revisor.   

Valberedningens   ska   under   verksamhetsåret   sammanträda   minst   två   gånger.   
  

§   10   Extra   årsmöte   
Extra   årsmöte   ska   hållas   då   an�ngen   minst   häl�en   av   styrelsens   ledamöter   eller   minst   1/3   av   
medlemmarna   begär   de�a.   För   extra   årsmöte   gäller   �llämpliga   delar   av   vad   som   är   stadgat   om   
ordinarie   årsmöte.   

  
§   11   Upplösning  
Upplösning   av   lokalavdelningen   kan   endast   ske   om   beslut   fa�as   med   enkel   majoritet   vid   två   på   
varandra   följande   ordinarie   årsmöten.   Lokalavdelningens   �llgångar   ska   vid   upplösning   användas   i   
församlingens   barn-   och   ungdomsarbete.   Protokollsutdrag   från   årsmötena   ska   sändas   �ll   Svenska   
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Kyrkans   Ungas   förbundsstyrelse.   

  

Sammanträdesordning  
  

1.   Deba�ens   inledning   och   avslutning   
En   deba�   inleds   med   a�   avgående   styrelse   ges   ordet.   Däre�er   släpps   ordet   fri�   och   alla   medlemmar   
får   anmäla   sig   �ll   talarlistan.   I   det   fall   deba�en   gäller   proposi�oner   slu�öredrar   avgående   styrelse.   I   
de   fall   deba�en   rör   en   mo�on   inleds   och   avslutas   deba�en   med   a�   mo�onären   ges   ordet.   

  
2.   Yrkanden   
Yrkanden   lämnas   via   google   formulär   �ll   presidiet.   

  
3.   Begära   ordet   
Ordet   begärs   genom   en   handuppräckning   som   noteras   av   presidiet   �ll   talarlistan.   Ordet   �lldelas   
däre�er   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   deba�en,   
se   4.1.).   

  
4.1.   Streck   i   deba�en   
Ordningsfråga   om   ”streck   i   deba�en”   begärs   skri�ligen   �ll   presidiet   på   avsedd   google   formulär   
Ordningsfrågan   bryter   talarordningen.   Presidieordföranden   läser   upp   alla   yrkanden,   inga   fler   
yrkanden   får   göras,   och   denne   förklarar   yrkandelängden   justerad.   Ordet   lämnas   fri�   i   frågan   om   
”streck   i   deba�en”   och   däre�er   går   årsmötet   �ll   beslut.   
1)   Bifalls   frågan   om   ”streck   i   deba�en”   får   alla   chansen   a�   sä�a   upp   sig   på   talarlistan   en   sista   gång,   
däre�er   justerar   presidieordförande   talarlistan.   
2)   Då   frågan   om   ”streck   i   deba�en”   avslås,   fortgår   deba�en.   

  
5.   Sakupplysning   
Sakupplysning   begärs   hos   presidiet   muntligen   och   bryter   talarordningen.   

  
6.   Replik   
Replik   skall   begäras   muntligen   �ll   presidiet   vid   osakliga   angrepp   eller   grov   misstolkning.   
Presidieordföranden   beslutar   om   replik   och   eventuell   kontrareplik.   

7.   Mötesfunk�onärer   
Årsmötet   väljer   en   (1)   presidieordförande   �llika   rösträknare,   
minst   en   (1)   sekreterare   �llikarösträknare.     
samt   två   (2)   justerare     
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8.   Y�rande-   och   yrkanderä�   
Samtliga   medlemmar   har   y�rande-   och   yrkanderä�.   Vuxenmedlem   och   vald   revisor   har   y�randerä�.   

Årsmötet   kan   bevilja   y�randerä�   även   för   icke-medlemmar.     

  
9.   Rösträ�   och   beslut   
Samtliga   medlemmar   i   Svenska   Kyrkans   Unga   i   Täby   har   rösträ�   vid   årsmötet.   
Vid   beslut   utgör   avgående   styrelses   förslag   huvudförslag.   I   de   fall   beslutet   rör   en   mo�on   utgör   
mo�onärens   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   lo�en.   

  
Röstning   i   sakfråga   sker   i   form   av:   

1:a   hand   Acklama�on   (Ja-rop)   
2:a   hand   Försöksvotering   (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.   Lo�en   avgör   om   det   e�er   denna   omröstning   ej   går   a�   skilja   
kandidaterna   åt.   
Uppläsning   av   rös�ördelningen   sker   endast   om   någon   inte   motsä�er   sig   de�a.   

  
10.   Tidsregler   
Talar�den   3   minuter   gäller   för   alla   anföranden.   För   replik   gäller   1   minut   och   för   kontrareplik   ½   minut.   
Presidiet   ges   rä�   a�   under   mötets   gång   justera   �dsgränserna   avseende   talar�den   om   de   finner   det   
nödvändigt.   

  
11.   Reserva�on   
Reserva�oner   lämnas   skri�ligen   på   avsedd   blanke�   �ll   presidiet   senast   15   minuter   e�er   årsmötets   
avslutande.   
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Föredragningslista   
§   1   Årsmötets   öppnande   

§   2   Justerande   av   röstlängd   

§   3   Presenta�on   av   valberedningens   förslag   �ll   presidium   

§   4   Val   av   presidieordförande   �llika   rösträknare   

§   5   Val   av   presidiesekreterare   �llika   rösträknare   

§   6   Mötets   behöriga   utlysande   

§   7   Val   av   två   (2)   justerare   

§   8   Fastställande   av   sammanträdesordning   

§   9   Fastställande   av   föredragningslista   

§   10   Fastställande   av   nomineringsstopp   

§   11   Presenta�on   av   valberedningens   övriga   förslag   

§   12   Verksamhetsberä�else   

§   13   Bokslut   

§   14   Revisionsberä�else   

§   15   Styrelsens   ansvarsfrihet   

§   16   Mo�oner   och   proposi�oner   

§   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   �ll   distriktsårsmöte   2021   

§   25   Utmärkelser   

§   26   Övriga   frågor   

§   27   Årsmötets   avslutande   

§   28   Mo�onsstart   
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Valberedningens   förslag   
  

På   årsmötet   2020   valdes   en   valberedning   bestående   av   Svante   Rinalder   (sammankallande),   Julia   
Malmberg   och   Elin   Grundström.   Valberedningens   uppdrag   är   a�   lägga   fram   förslag   inför   årsmötet   
2021   på   följande   personval:   

  
- Presidium   för   årsmötet   2021   
- Styrelse   för   verksamhetsåret   2021   
- Revisorer   för   verksamhetsåret   2021   
- Ombud   �ll   distriktsårsmötet   2021   

  
Valberedningen   har   sammanträ�   vid   flera   möten   och   deltagit   under   styrelsemöten,   SKUffén,   
ungdomsmässor   samt   upptakt   och   läger.   Alla   ledamöter   i   valberedningen   har   också   varit   ak�va   
medlemmar   länge   och   har   erfarenheter   av   styrelsearbetet   såsom   ledamot-   och   ordförandeskap.   
De�a   anser   vi   är   en   bra   merit   för   a�   kunna   göra   en   komple�   bedömning   av   hela   förslaget.   Vi   har   i   år   
även   satsat   på   a�   marknadsföra   styrelsearbetet   ännu   mer   genom   Instagram-inlägg   innehållande   
intervjuer   med   styrelsen   m.m.   De�a   för   a�   uppmärksamma   vilket   fantas�skt   arbete   som   görs   av   
styrelsen.   Det   har   varit   många   intressenter   i   år,   både   si�andes   i   styrelsen   samt   utanför,   vilket   vi   bara   
ser   som   posi�vt.   Det   höga   intresset   har   också   ge�   oss   möjligheten   a�   skräddarsy   och   fullända  
följande   förslag.   Vi   finner   a�   förslaget   är   väl   underbyggt   och   är   övertygade   om   a�   de   nominerade   
personerna   nedan   skickligt   kommer   a�   fullborda   sina   uppdrag.   

  
Presidium   för   årsmötet   2021   
Ordförande Carl-Henrik   Svenson   (-90)   
Sekreterare   Joakim   Persson   (-92)   

  
Carl-Henrik   Svenson   
Carl-Henrik   är   ak�v   i   poli�ken,   både   i   kyrkan   och   utanför.   Han   har   stor   erfarenhet   och   kunskap   om   de   
demokra�ska   processerna   och   hur   e�   årsmöte   genomförs.   Vi   är   säkra   på   a�   Carl-Henrik   är   den   mest   
lämpade   kandidaten   �ll   a�   leda   SKU   Täby   tryggt   genom   årsmötet   med   de   kompetenser   han   besi�er.     

  
Joakim   Persson   
Joakim   har   en   gedigen   erfarenhet   i   organisa�onen   som   ordförande   i   styrelsen,   revisor,   valberedning   
och   �digare   presidiumsekreterare.   Vi   tycker   a�   Joakim   är   e�   självklart   val   som   sekreterare   med   det   
långa,   ak�va   och   helhjärtade   engagemanget   han   besi�er.     

  
  

Styrelse   för   verksamhetsåret   2021   
  

Ordförande Filip   Eriksson   (-02)   
Vice   ordförande   Clara   Torpman   (-00)   
Kassör Gustav   Lundmark   (-02)   
Ledamöter   Malin   Sangfelt   (-01)     

Oscar   Lagerlöf   (-02)   
Axel   Legelius   (-03)   
Emma   Byrenius   (-03)     
Douglas   Tamm   (-02)   
 Boel   Petrén    (-02)     
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Tyra   Nordin   (-05)   
Karl   Bellander   (-03)   

  
Filip   Eriksson   
Filip   har   under   sina   två   år   i   styrelsen   utvecklats   enormt.   Han   tog   över   rollen   som   ordförande   �digt,   
redan   e�er   e�   år   som   ledamot.   Med   anledning   av   den   pandemi   som   pågå�   under   året   har   Filip   le�   
SKU   Täby   genom   många   förändringar   och   förändrade   förutsä�ningar   för   organisa�onens   verksamhet.   
I   en   situa�on   av   ovisshet   och   oro   har   han   skö�   arbetet   mycket   väl   och   agerat   som   en   pålitlig,   
hängiven   och   kunnig   ledare.   Han   är   duk�g   på   a�   rekrytera   och   engagera   nya   medlemmar,   likväl   som   
hans   förmåga   a�   sprida   god   stämning   i   gruppen.   Vi   i   valberedningen   har   inga   tvivel   om   a�   Filip   
kommer   göra   e�   lika   bra,   om   inte   ännu   bä�re,   arbete   som   ordförande   nästkommande   år.   Vi   vill   
därför,   med   fullständig   trygghet   och   �llit,   föreslå   Filip   Eriksson   �ll   styrelseordförande   för   
verksamhetsåret   2021.   

  
Clara   Torpman   
Clara   har   under   det   gångna   året   i   styrelsen   tagit   stort   ansvar   och   visat   på   a�   hon   är   ambi�ös   och   
driven   i   styrelsearbetet   under   2020.   Hon   �llträdde   i   styrelsen   på   årsmötet   2020   och   har   sedan   dess   
su�t   som   ledamot   �llika   kommunikatör.   Hon   har   visat   stort   ansvar   och   kompetens   i   styrelsen   utöver   
det   vanliga,   inte   bara   inom   hennes   roll   som   kommunikatör   utan   också   i   det   övriga   styrelsearbetet.   Vi   i   
valberedningen   är   övertygade   om   a�   hon   skulle   axla   rollen   som   vice   ordförande   utomordentligt   
under   verksamhetsåret   2021.     

  
Gustav   Lundmark   
Gustav   har   under   det   gångna   verksamhetsåret   su�t   som   ledamot   �llika   ekonomiassistent,   men   har   
under   en   stor   del   av   det   gångna   verksamhetsåret   tagit   e�   stort   ansvar   över   ekonomin   då   den   si�ande   
kassören   varit   frånvarande.   Han   har   ha�   e�   tu�   arbete   med   ekonomin   vilket   berodde   på   en   
knapphändig   överlämning   av   kassörskapet   under   förra   året   och   övriga   hinder   med   organisa�onens   
bank.   Men   vi   i   valberedningen   är   övertygade   om   a�   han   under   2021   kan   leverera   mycket   bra,   utan   
stoppklossar   och   med   nyförvärvade   kunskaper.   Därför   anser   vi   a�   Gustav   ska   si�a   som   kassör   under   
verksamhetsåret   2021.   

  
Malin   Sangfelt   
Malin   Sangfelt   har   lång   och   bred   erfarenhet   inom   SKU   Täby   och   styrelsearbetet.   Hon   har   under   sina   3   
år   i   styrelsen   bland   annat   su�t   som   registeransvarig,   sammankallande   i   interna�onella   gruppen   och   
varit   lägerledning   på   flera   helgläger.   Hon   har   också   visat   på   stort   engagemang   med   SKU:s   julkalender   
under   december   2020.   Vi   är   övertygade   om   a�   Malins   kunskaper   och   engagemang   fortsä�er   och   
kommer   �ll   stor   användning   under   verksamhetsåret   2021.     

  
Oscar   Lagerlöf   
Oscar   har   under   si�   gångna   år   i   styrelsen   su�t   som   ledamot   �llika   registerassistent   och   varit   
engagerad   i   bland   annat   musikgruppen.   Han   har   visat   på   e�   engagemang   och   driv   utöver   det   man   
kan   förvänta   sig.   Han   har   med   sin   glada   och   bubblande   personlighet   gjort   honom   väl   omtyckt   och   �ll   
en   trygg   �llgång   i   styrelsearbetet.   Oscar   kan   tänka   sig   a�   si�a   i   styrelsen   i   flera   år   framåt   och   kommer,   
liksom   idag,   a�   utgöra   en   vital   del   av   styrelsearbetet.   Vi   är   säkra   på   a�   Oscar   bör   si�a   i   
nästkommande   styrelse.     

  
Axel   Legelius   
Under   si�   första   år   i   styrelsen   har   Axel   gjort   e�   starkt   och   posi�vt   intryck   på   valberedningen.   Han   har   
engagerat   sig   i   både   evenemangsgruppen   och   interna�onella   gruppen   samt   su�t   som   vice   lägerchef   
på   e�   av   höstens   stora   läger   på   Karlberg.   I   dagsläget   har   han   nu   visat   intresse   för   ekonomiarbetet   i   
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styrelsen   och   skulle,   om   styrelsen   ämnar,   vara   en   bra   kandidat   �ll   ekonomiassistent.   Axel   har   mycket   
lämpliga   egenskaper   för   ansvar,   struktur   och   pålitlighet   i   en   kommande   styrelse.     

  
Emma   Byrenius   
Emma   har   under   året   su�t   som   ledamot   och   kommunikatör   i   styrelsen.   Hon   har   visat   på   sina   
egenskaper   a�   sprida   energi   och   har   bidragit   �ll   en   stämning   utöver   det   vanliga   i   styrelsen.   Hon   vill   
under   2021   ta   e�   än   större   ansvar   över   kommunika�onsarbetet   och   planerar   a�   ly�a   organisa�onens   
kommunika�on,   bland   annat   på   Instagram.   Vi   anser   a�   Emma   har   stora   möjligheter   a�   fortsä�a   si�   
engagerade   arbete   och   ly�a   det   ännu   mer   i   den   nästkommande   styrelsen.   

  
Douglas   Tamm   
Douglas   har   su�t   i   styrelsen   sedan   2018   och   som   kassör   under   det   senaste   verksamhetsåret.   Han   har   
under   det   gångna   årets   lopp   visat   på   si�   stora   engagemang   och   gjort   e�   vitalt   arbete   i   styrelsen.   För   
närvarande   är   Douglas   på   utbytesår   i   USA   och   kommer   under   sin   frånvaro   �ll   våren   2021   försöka   
stö�a   styrelsen   så   bra   han   kan.   Med   anledning   av   utbytesåret   så   nomineras   Douglas   som   ledamot   
under   2021.   Det   engagerade   arbetet,   inte   bara   som   �digare   kassör   utan   också   i   många   delar   av   det   
övriga   styrelsearbetet,   gör   honom   �ll   en   solklar   del   av   styrelsen   2021.    

  
Boel   Petrén   
Boel   har   visat   på   stort   intresse   och   engagemang   i   SKU:s   verksamhet   i   bland   annat   Musikgruppen   och   
skuffégruppen.   Boel   har   visat   stort   ansvarstagande   och   driv,   både   inom   arbetet   i   SKU,   men   även   som   
ledare   på   konfirmandläger,   vilket   har   uppmärksammats   från   flera   håll   �ll   valberedningen.   Det   gör   
Boel   �ll   e�   självklart   �llsko�   i   en   kommande   styrelse   och   vi   i   valberedningen   är   övertygade   om   a�   
hon   tar   med   sig   samma   driv   och   engagemang   in   i   styrelsen   som   hon   har   blivit   uppmärksammad   för   i   
andra   sammanhang.     

  
Tyra   Nordin   
Tyra   konfirmerades   sommaren   2020   och   har   sedan   dess   visat   stort   intresse   och   engagemang   för   
organisa�onen.   Hon   har   beskrivits   som   driven,   glad   och   mycket   omtyckt   och   har   också   u�ryckt   a�   
hon   vill   si�a   flertalet   år   framöver   och   bidra   �ll   styrelsearbetet   vilket   vi   i   valberedningen   uppmuntrar.   
Hon   har   även   su�t   i   en   styrelse   vid   Täby   ry�argrupp   i   två   år.   Först   som   ledamot   och   sedan   kassör,   
vilket   vi   menar   är   meriterande.   Hennes   driv   och   höga   ambi�on   för   organisa�onen   i   e�   så   �digt   skede   
anser   vi   i   valberedningen   a�rak�vt   och   glädjande.     

  
Karl   Bellander   
Karl   har   varit   en   ak�v   medlem   i   SKU   de   senaste   två   åren   och   har   många   egenskaper   som   gör   a�   han   
skulle   platsa   utmärkt   i   en   kommande   styrelse.   Sedan   �digare   har   Karl   varit   ordförande   i   Åva   Elevkår   
och   varit   ak�v   och   synlig   i   SKU:s   verksamhet,   bland   annat   i   Musikgruppen.   Karl   är   posi�v,   engagerad   
och   är   e�   välkänt   ansikte   i   SKU   Täby.   Han   jobbar   dessutom   som   musiker   i   Danderyds   kyrka,   utöver   a�   
o�a   spela   på   ungdomsmässan   i   Täby.   Hans   samlade   kunskap,   engagemang   och   meriter   från   det   gör   
a�   vi   i   valberedningen   ser   honom   som   mycket   väl   lämpad   �ll   e�   ledamotsuppdrag   i   styrelsen.     

  
  

Revisorer   2021   
  

Hannes   Brinklert   (-99)   
Julia   Sandström   (-00)   

  
Hannes,   si�ande   revisor   under   verksamhetsåret   2020,   och   Julia   har   båda   stor   erfarenhet   av   
organisa�onen   sedan   innan.   Båda   två   har   varit   ekonomiassistent   och   kassör   i   styrelsen   samt   su�t   
flera   år   som   ledamöter.   Hannes   och   Julia   fungerar   mycket   bra   ihop   då   de   �digare   varit   kassör   
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respek�ve   ekonomiassistent   �llsammans.   De   har   båda   enskilt   stor   kännedom   och   kunskap   om   
organisa�onen   och   �llsammans   har   de   många   års   erfarenhet   i   ryggen   för   e�   uppdrag   som   revisorer   
under   det   kommande   verksamhetsåret.     

  
Ombud   �ll   distriktsårsmötet   2020   

  
1. Filip   Eriksson   (-02)   
2. Clara   Torpman   (-00)   
3. Gustav   Lundmark   (-02)   
4. Malin   Sangfelt   (-01)  
5. Oscar   Lagerlöf   (-02)   
6. Axel   Legelius   (-03)   
7. Emma   Byrenius   (-03)   
8. Boel   Petrén   (-02)   
9. Tyra   Nordin   (-05)   
10. Konstan�n   Koutsinos   (-03)   
11. Daniel   Nordin   (-03)   
12. Isabella   Backryd   (-01)   
13. Vakant   
14. Vakant   
15. Vakant   
16. Vakant   

  
Ersä�are   
Vakant   
Vakant   

  
  

Täby   2020-01-04   
  

Valberedningen   
  

Svante   Rinalder,   Julia   Malmberg   och   Elin   Grundström   
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Verksamhetsberä�else   
  

Verksamhetsåret   2020   
På   årsmötet   2020   valdes   en   styrelse   bestående   av   Filip   Eriksson   (ordförande),   William   Zethelius   
Sällbom   (vice   ordförande),   Douglas   Tamm   (kassör),   Isabella   Backryd   (sekreterare),   Malin   Sangfelt,   
Oscar   Lagerlöf,   Gustav   Lundmark,   Axel   Legelius,   Clara   Grimsby   Torpman,   Samuel   Tuvstedt   och   Emma   
Byrenius.   Till   valberedningen   valdes   Svante   Rinalder,   Julia   Malmberg   och   Elin   Grundström.   Hannes   
Brinklert   och   Andreas   Sjödin   valdes   �ll   revisorer.   

  
Under   året   har   verksamheten   drabbats   hårt   av   covid-19.   Styrelsen   har   trots   de�a   jobbat   för   a�   
verkställa   de   beslut   gällande   verksamheten   som   togs   under   årsmötet   2020.   Vi   har   med   både   
restrik�oner   angående   covid-19   och   verksamhetsplanen   i   åtanke   genomfört   så   många   ak�viteter   som   
möjligt.   Tillsammans   med   många   engagerade   medlemmar   har   2020   ändå   lyckats   bli   e�   rela�vt   ak�vt   
verksamhetsår   för   SKU   Täby.   Vid   årsski�et   hade   vår   lokalavdelning   563   medlemmar,   varav   18   
vuxenmedlemmar   (30+).   

  

Löpande   under   året   
Styrelsemöten   
Under   året   har   styrelsen   samlats   för   11   formella,   protokollförda   styrelsemöten   där   alla   medlemmar   
varit   välkomna   a�   delta.   De   flesta   möten   skedde   i   Tibble   kyrka   men   det   har   även   hållits   möten   via   
zoom   för   a�   undvika   a�   bryta   mot   några   restrik�oner.   Utöver   dessa   möten   har   styrelsen   vid   e�   flertal   
�llfällensamlats   i   informella   så   kallade   styrelsedejter   när   det   har   behövts   extra   diskussioner,   
planeringar,   kuverteringar,och   andra   administra�va   arbeten.   

  
SKUfféverksamheten   
SKUffégruppen   har   under   året   ha�   en   del   SKUfféverksamhet,   under   den   senare   delen   av   året   har   det   
dock   uteblivit   många   SKUfféer   för   a�   undvika   a�   bryta   mot   några   restrik�oner.   Under   de   SKUféer   
som   hållits   har   medlemmarna   varit   välkomna   varje   torsdag   för   a�   handla   billigt   godis,   läsk,   sa�,   chips   
m.m.   samt   a�   umgås   med   varandra,   spela   sällskapsspel,   leka   lekar,   m.m.   I   verksamhetsplanen   var   det   
bestämt   a�   det   skulle   genomföras   e�   flertal   Tema-SKUfféer   under   året,   däremot   kunde   det   enbart   
genomföras   e�   Tema-SKUffé   i   år.   Tema-SKUfféet,   som   hade   tema   halloween,   var   en   stor   succé.   De   
andra   Tema-SKUfféerna   hade   planerats   a�   ha   tema   hawaii   och   jul.   

  
Det   brukar   främst   vara   de   som   närvarar   på   ungdomsmässan   innan   SKUfféet   som   stannar   och   deltar,   
men   det   brukar   även   o�ast   trilla   in   y�erligare   medlemmar   senare   som   inte   deltog   i   mässan.   Det   
brukar   vara   e�   genomsni�   på   20-30   medlemmar   på   varje   SKUffé.   På   grund   av   covid-19   så   beslutades   
det   a�   det   skulle   hållas   e�   Online   SKUffé   som   julavslutning,   där   det   bland   annat   spelades   kahoot.   

  
  

Ungdomsmässor   
Vanligtvis   genomförs   ungdomsmässor   varje   torsdag   med   undantag   för   sommar-   och   vinteruppehåll.   
Till   följd   av   de   rådande   restrik�onerna   så   har   verksamheten   minskat.   Under   våren   hölls   de   flesta   
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mässorna   som   vanligt   men   mot   slutet   av   våren   infördes   ändringar   så   a�   det   högst   fick   närvara   50   
personer   i   lokalen   och   a�   det   inte   delades   ut   något   na�vardsvin.   Under   hösten   var   mässorna   ännu   
mer   begränsade   och   förhållandevis   få   mässor   kunde   genomföras.   

  
De   ungdomsmässor   som   blev   av   har   hållits   �llsammans   med   flera   av   Täby   församlings   präster,   bland   
annat   av   Täbys   egna   ungdomspräst   Maria   Källström.   Många   av   mässorna   planerades   och   
genomfördes   av   ledarutbildningen,   på   de   resterande   mässorna   ansvarade   styrelsen   för   a�   se   �ll   a�   
det   fanns   medlemmar   som   kunde   planera   och   hålla   i   dem.   Musiken   har   arrangerats   av   Musikgruppen.   

  
Verksamhetsgrupperna   
Under   året   har   e�   flertal   av   medlemmarna   varit   ak�va   i   verksamhetsgrupperna.   SKU   Täby   har   under   
året   ha�   fem   verksamhetsgrupper:   Lägergruppen,   Interna�onella   gruppen,   SKUffégruppen,   
Musikgruppen,och   Evenemangsgruppen.   Tillsammans   med   styrelsen   har   dessa   planerat   allt   från   läger   
och   ak�viteter   �ll   sommarfes�valen   och   välgörenhet.   

  
Verksamhetsgrupperna   har   möten   i   genomsni�   fyra   gånger   per   termin   och   resultaten   från   dessa   
möten   rapporteras   sedan   �ll   styrelsen.   Under   den   senare   delen   av   året   blev   det   svårare   för   många   av   
grupperna   a�   hålla   möten   och   därmed   svårare   a�   u�öra   deras   planeringar   och   arbeten.   Några   av   
grupperna   anordnade   däremot   möten   via   distans   och   planerade   då   ak�viteter,   så   som   en   spelkväll   
online   och   Online   SKUfféet,   som   sedan   kunde   u�öras.   

  

Ak�viteter   under   våren   
Earth   Hour   
Den   28   mars   planerades   det   a�   ak�viteten   “Earth   Hour”   skulle   hållas.   Det   skulle   hållas   en   
�pspromenad,   e�   klimatquiz   och   en   andakt.   Det   skulle   även   bjudas   på   �lltugg   och   mysigt   sällskap.   
Däremot   blev   ak�viteten   inställd   för   a�   inte   bryta   mot   restrik�onerna.   

  
Grupptakt   
För   a�   sprida   informa�on   om   våra   verksamhetsgrupper   så   hålls   det   årligen   en   “Grupptakt”.   
Meningen   är   a�   bjuda   in   medlemmarna   �ll   en   kväll   med   ak�vitet   och   fika   där   verksamhetsgrupperna   
får   berä�a   om   vilka   de   är   och   vad   deras   uppgi�   är.   Det   finns   även   möjlighet   a�   anmäla   sig   �ll   
grupperna.   I   år   gjordes   många   ändringar   på   det   tradi�onella   upplägget   för   a�   inte   bryta   mot   
restrik�onerna.   Grupptakten   var   mycket   uppska�ad   och   e�   flertal   medlemmar   anmälde   sig   �ll   
verksamhetsgrupperna.   

  
Styrelsekickoff   
Den   25   april   samlades   styrelsen   inför   årets   styrelsekickoff.   Kvällen   hade   i   sy�e   a�   styrelsen   ska   lära   
känna   varandra.   Kickoffen   bestod   av   Escape   Room   samt   en   middag   hos   Clara   Torpman   med   vegetarisk   
mat.   
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Vår-SKUL   
Vår-SKUL   är   e�   av   SKU   Täbys   populära   läger   under   verksamhetsåret.   O�ast   blir   Vår-SKUL   e�   litet   och   
mysigt   läger   fyllt   med   roliga   ak�viteter   och   långa   kvällar   med   många   intressanta   samtal.   Tyvärr   så   
beslutade   styrelsen   a�   ställa   in   årets   Vår-SKUL   för   a�   inte   bryta   mot    restrik�onerna.   

  

Sommarfes�valen   
Den   30   juni   fylldes   Tibble   kyrkas   tak   med   pizzabagare,   ak�viteter,   samt   livemusik   och   go�   umgänge.   
Sommarfes�valen   var   en   av   de   få   evenemang   som   gick   a�   genomföra   under   2020   då   vi   hade   e�   
system   med   registrering   för   a�   hålla   den   dåvarande   gränsen   på   50   personer.   Alla   intäkter   från   
sommarfes�valen   gick   �ll   SKUs   insamling   för   Läkare   utan   gränser,   vilken   valdes   av   interna�onella   
gruppen.     

  
Picknick   
Vi   fann   det   y�erst   vik�gt   a�   bibehålla   en   gemenskap   inom   SKU   trots   årets   gång,   därför   bestämde   sig   
styrelsen   för   a�   anordna   en   picknick   den   16   maj.   Fokus   lades   på   säkerheten   angående   smi�spridning.   
Trots   blåsigt   väder   och   e�   par   gråa   moln   så   höll   sig   medlemmarna   torra.   För   a�   undvika   svinn   så   
delades   den   överblivna   picknickmaten   ut   �ll   de   närvarande   medlemmarna.   

  

Taizé   
Det   var   planerat   a�   under   påsklovet   genomföra   en   resa   �ll   Taizé   i   samband   med   Täby   församling.   
Tyvärr   gick   de�a   inte   a�   genomföra   på   grund   av   de   rådande   restrik�onerna,   då   Taizé   var   tvungna   a�   
avvakta   med   sin   verksamhet.   

  
Utbildning   för   förtroendevalda   
Under   årsmötet   lades   det   fram   en   mo�on   om   a�   införa   utbildningar   för   alla   förtroendevalda   inom   
SKU.   Det   skulle   leda   �ll   en   ökad   förståelse   för   posterna   som   finns   i   SKU   och   om   hur   man   bedriver   en   
bra   verksamhet.   Styrelsen   u�orskade   många   möjliga   lösningar,   men   förklarade   e�er   e�   par   månader   
a�   det   inte   gick   a�   genomföra   utbildningarna   på   grund   av   flera   faktorer   relaterade   �ll   restrik�onerna.   

  

Lägerrepresenta�on   
Vanligtvis   brukar   medlemmar   i   SKU   åka   ut   �ll   sommarens   olika   konfirma�onsläger   för   a�   
representera   SKU   genom   a�   berä�a   vad   vi   gör   och   vad   som   finns   a�   göra   e�er   konfirma�onen.   De   
rådande   restrik�onerna   gjorde   det   dock   omöjligt   a�   genomföra   representa�onerna   på   normalt   vis.   
Istället   valde   styrelsen   a�   de   styrelsemedlemmar   som   redan   var   ute   på   de   olika   lägren   fick   genomföra   
representa�onen.   Till   skillnad   från   �digare   år   så   fanns   det   i   år   inte   någon   mall   över   hur   
representa�onen   skulle   gå   �ll,   utan   de   närvarande   representanterna   fick   välja   själva   hur   de   ville   göra.   
På   de   läger   där   det   inte   fanns   någon   styrelsemedlem   så   kunde   representa�onsuppgi�en   delegeras   �ll   
de   närvarande   ledarna.   
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Ak�viteter   under   hösten   
Upptaktsveckan   
Upptaktsveckans   evenemang   spreds   ut   över   tre   kvällar   under   vecka   36.   På   dessa   kvällar   fick   de   
nykonfirmerade   informa�on   om   möjligheten   a�   gå   med   i   SKU   samt   a�   anmäla   sig   sig   �ll   
ledarutbildningen.   En   film   med   klipp   från   sommarens   läger   visades   upp   samt   en   presenta�on   om   
SKU.   För   a�   ta   hänsyn   �ll   restrik�onerna   så   hade   e�   schema   anordnats   så   a�   inga   av   grupperna   
träffade   varandra   mellan   kvällarna.   De�a   medförde   a�   upptaktsveckan   blev   mycket   annorlunda   
jämfört   med   �digare   år.   Vanligtvis   brukar   upptaktsveckan   avslutas   med   en   volleybollturnering   mellan   
de   olika   konfirma�onsgrupperna,   de�a   kunde   dessvärre   inte   genomföras   i   år.   

  
Ledaråterträff   
En   ledaråterträff   gick   inte   a�   anordna   under   året   på   grund   av   restrik�onerna.   

  

Skuss-mässa   
Preliminärt   var   tanken   a�   Skuss-mässan   skulle   hållas   den   12   september.   Det   skulle   vara   en   stor   mässa   
med   mycket   musik   där   alla   lokalavdelningar   i   Stockholms   distrikt   var   välkomna.   Sy�et   med   de�a   är   
a�   bekanta   sig   med   resten   av   SKU   inom   hela   Stockholm.   Dessvärre   gick   inte   Skuss-mässan   a�   
genomföra   på   grund   av   restrik�onerna.   

  
Höst-SKUL   
Under   helgerna   2-4,   9-11   och   16-18   oktober   hölls   tre   Höst-SKUL.   Vanligtvis   brukar   det   enbart   hållas   
två   stycken   Höst-SKUL   med   en   gräns   på   100   deltagare   per   läger.   Med   tanke   på   restrik�onerna   så   
delade   vi   upp   Höst-SKUL   �ll   tre   läger   med   högst   50   deltagare   per   läger.   Höst-SKUL   är   SKU   Täbys   
största   läger   och   riktar   sig   �ll   årets   nykonfirmerade   ungdomar.   På   första   lägret   var   det   20   yngre   
deltagare   och   9   äldre   deltagare.   På   det   andra   lägret   var   det   30   yngre   och   15   äldre.   På   det   tredje   lägret   
var   det   20   yngre   och   15   äldre.   På   Höst-SKUL   1   var   det   tema   halloween,   Höst-SKUL   2   hade   tema   
Terminal   5   och   Höst-SKUL   3   hade   tema   djungel.   Bortse�   från   e�   par   skador   på   lägrena   gick   det   väldigt   
bra   och   konceptet   med   tre   mindre   Höst-SKUL   verkade   uppska�as.   

  

Fortbildning   (HLR)   
Det   hade   planerats   tre   �llfällen   för   utbildning   i   HLR   under   hösten.   Det   fanns   även   en   plan   a�   
genomföra   en   fortbildning   om   psykisk   ohälsa.   Båda   dessa   fortbildningsplaner   behövde   dock   ställas   in   
på   grund   av   restrik�onerna.   

  
Miljömässa   
Interna�onella   gruppen   anordnade   en   miljömässa   den   29   oktober.   Det   var   inte   lika   många   
närvarande   jämfört   med   förra   året.   Det   skulle   komma   en   präst   för   a�   leda   na�varden   och   de   andra   
präst-ledda   segmenten   av   mässan,   men   det   kom   aldrig   någon   präst.   Mässan   u�ördes   istället   som   en   
andakt,   med   bibeltexter   och   böner   med   tema   klimat.   Det   sjöngs   även   många   psalmer   och   sånger.   
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Vr-Experience   
En   av   de   planerade   ak�viteterna   för   hösten   var   Vr-Experience,   e�   spel   med   speciella   glasögon   med   
4D   funk�on   vilket   ger   en   verklighetsbaserad   upplevelse.   SKU   hade   bokat   en   hel   lokal   endast   för   
medlemmar.   Denna   ak�vitet   ställdes   in   på   grund   av   restrik�onerna.   

  
Sportak�vitet   (Laserdome)   
Det   var   planerat   a�   en   tradi�onell   laserdome   ak�vitet   skulle   hållas   den   7   november.   Denna   ak�vitet   
ställdes   in   på   grund   av   restrik�onerna.   

  
Spelkväll   
Den   6   december   arrangerades   en   spelkväll   online   för   alla   medlemmar.   Det   var   6   personer   som   deltog   
under   spelkvällen.   Medlemmarna   pratade   med   varandra   över   nätet   medans   de   spelade   spel   som   
Scribble   och   Among   Us.     

  
Bio   
E�   besök   �ll   biografen   var   planerad   a�   genomföras   under   december   månad.   Denna   ak�vitet   ställdes   
in   på   grund   av   restrik�onerna.   

  

Ak�viteter   under   vintern   
Jul-SKUL   
Den   27-29   november   var   det   planerat   a�   det   skulle   hållas   e�   Jul-SKUL   på   Karlberg.   De�a   ställdes   in   
på   grund   av   restrik�onerna.   

  
Julkalender   
En   julkalender   genom   SKU   Täbys   Instagramkonto   anordnades   mellan   1   �ll   24   december.   Varje   dag   
innebar   en   ny   uppgi�,   och   den   som   löste   uppgi�en   snabbast   vann   e�   pris.   

  
Äldreläger   
Äldre   lägret   skulle   anordnats   den   29-31   januari   men   pga   av   dåvarande   restrik�oner   ställde   styrelsen   
in   ak�viteten.    

  
Årsmöte   2021   
Den   13   februari   skulle   årsmötet   anordnas   gemensamt   med   e�   läger   men   pga   restrik�onerna   
bestämde   styrelsen   a�   anordna   det   på   distans   via   zoom.   Styrelsen   är   övertygad   a�   många   intressanta   
diskussioner   och   kompetenta   beslut   kommer   ske   och   en   lärorik   dag   för   alla   som   deltar.     

  

Lokalavdelningsöverskridande   verksamhet   
DÅM   
Distrikårsmötet   hölls   den   18   april   2020.   På   grund   av   restrik�onerna   hölls   det   via   Zoom.   SKU   Täby   
skickade   12   ombud   �ll   DÅM.   Vi   arrangerade   så   a�   våra   medlemmar   kunde   samlas   i   Tibble   Kyrka   och   
dela   på   mötet   �llsammans.   Under   dagen   i   Tibble   Kyrka   bjöds   det   på   snacks,   pizza   och   trevlig   sällskap.   
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Denna   lösning   var   väldigt   uppska�ad   av   medlemmarna.   Två   medlemmar   i   SKU   Täby   valdes   �ll   
förtroendeposter:   Amanda   Fjellström   valdes   �ll   valberedning,   Hannes   Brinklert   valdes   �ll   suppleant   
�ll   räkenskapsrevisorn.   

  
Midna�svolleybollen   
Vanligtvis   brukar   det   hållas   en   volleybollturnering   mellan   lokalavdelningarna   i   SKUSS.   De�a   ställdes   in   
på   grund   av   restrik�onerna.   

  

Församlingsarbete   
Barnkonsekvensanalys   
I   samarbete   med   Täby   Församling   genomfördes   en   barnkonsekvensanalys   där   sy�et   var   a�   utvärdera   
barn   och   andra   ungas   situa�on   i   Svenska   Kyrkan.   Två   möten   ägde   rum.   Bland   annat   diskuterades   det   
stora   intresset   för   musik   och   möjligheten   a�   införa   en   musiklokal   som   SKU   Täbys   medlemmar   skulle   
ha   �llgång   �ll   i   Tibble   Kyrka.   Mötena   ägde   rum   den   4   maj   och   27   september.   

  

Representa�on   och   kommunika�on   
Sociala   medier   
Under   verksamhetsåret   har   SKU   Täby   kon�nuerlig   använt   sociala   medier   för   a�   nå   ut   �ll   sina   
medlemmar.   Huvudsakligen   har   Facebook,   Instagram   och   Snapchat   använts,   e�ersom   många   av   
medlemmarna   är   ak�va   där.   SKU   Täby   har   jobbat   för   a�   ha   god   varia�on   på   uppdateringarna,   och   för  
a�   ge   ut   informa�onen   på   alla   olika   pla�ormar   för   a�   upprä�hålla   medlemmarnas   intresse.   Vi   vill   nå   
ut   �ll   våra   medlemmar   på   e�   smart   och   bra   sä�,   och   har   därför   jobbat   hårt   med   sociala   medier   
under   året.   Vi   har   lagt   upp   många   varierande   typer   av   inlägg,   bland   annat   frågor   �ll   medlemmarna,   
musik,   bilder   och   omröstningar.   

  
Nyhetsbrev   
I   år   skickade   vi   ut   nyhetsbrevet   som   en   podcast   för   a�   undvika   a�   slösa   på   papper.   Podcasten   som   
streamades   på   Soundcloud   länkade   vi   �ll   via   vår   Instagram.   Podden   blev   9   minuter   lång   och   i   den   
gicks   det   igenom   informa�on   om   kommande   ak�viteter,   läger   och   annat   skoj   inom   SKU.   Podcasten   
funkade   väldigt   bra   och   var   e�   bra   sä�   a�   nå   ut   �ll   våra   medlemmar.   I   början   av   podden   var   vi   även   
tydliga   med   a�   mycket   av   SKUs   verksamhet   skulle   kunna   bli   inställt   på   grund   av   restrik�onerna.   

  
Hemsidan   
SKU   Täby   har   ha�   sin   hemsida   med   domänen   skutaby.org   i   flera   år.   I   januari   2017   publicerades   den   
nya   uppdaterade   hemsidan,   där   medlemmarna   enkelt   kan   hi�a   informa�on   om   ak�viteter,   läger,   
SKUs   historia,   hur   man   blir   medlem,   m.m.   Medlemmarna   kan   även   anmäla   sig   �ll   läger   och   ak�viteter   
genom   hemsidan.   Under   kalenderåret   2020   besöktes   hemsidan   totalt   24172   gånger.   

  
Kyrkfönstret   
Täby   Församling   har   en   �dning   som   heter   Kyrkfönstret.   Den   publiceras   en   gång   per   kvartal   och   alla   
medlemmar   i   församlingen   får   en   upplaga   hemskickade   på   posten.   I   varje   nummer   så   har   SKU   Täby   en   
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plats   där   vi   skriver   om   vår   verksamhet   och   våra   kommande   evenemang.   Även   i   år   var   SKU   Täby   med   i   
Kyrkfönstret.   

  

Lucka   i   församlingens   adventskalender   
Likt   �digare   år   blev   SKU   Täby   ombedda   a�   delta   med   en   lucka   i   församlingens   adventskalender   som   
står   i   Tibble   Kyrka   under   jul�d.   SKU   Täbys   lucka   skapades   under   e�   SKUffé   av   olika   medlemmar.   
Luckan   fylldes   med   figurer   av   bland   annat   änglar,   snögubbar   och   bokstäverna   SKU.   

  
Söndagsmässa   med   kollekt   �ll   SKU   
Under   året   har   SKU   kollektvädjat   �ll   SKU.   De�a   är   e�   bra   sä�   a�   synas   i   alla   kyrkor   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   e�   bra   �llfälle   för   oss   a�   visa   upp   oss   i   andra   
sammanhang.   Kollekten   skulle   samlas   under   tre   �llfällen,   varav   e�   av   �llfällena   blev   inställt   på   grund   
av   restrik�onerna.   

  

Övrigt   
Arbetsplatsen   
Denna   höst   by�e   SKU   Täby   kontor.   Organisa�onen   har   under   de   senaste   åren   ha�   e�   delat   kontor   
med   församlingsanställda.   SKU   by�e   kontor   med   mo�veringen   a�   inte   si�a   i   samma   rum   som   folk   
som   �llhör   en   riskgrupp,   samt   a�   undvika   exponering   �ll   GDPR-känsliga   material.   SKU   Täby   har   
numera   e�   helt   eget   kontor   som   ligger   en   trappa   ned   (samma   våning   som   caféet).   Kontoret   har   
inre�s   med   de   möbler   som   krävs   för   full   funk�on.   
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Bokslut   
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Revisionsberättelse   

Revisionsberä�else   �ll   årsmötet   i   Svenska   Kyrkans   Unga   i   Täby   2020   
Vid   SKU   Täbys   årsmöte   2020   valde   medlemmarna   två   revisorer:   Hannes   Brinklert   och   
Andreas   Sjödin.   Revisorernas   uppgi�   är   a�   granska   hur   styrelsen   har   skö�   organisa�onens   
förvaltning   under   det   gångna   året.   Däre�er   ska   revisorerna   redogöra   för   granskningen   vilket   
sker   i   denna   revisionsberä�else.   Revisionen   består   av   två   delar,   en   räkenskapsrevision   och   
en   sakrevision.   
I   räkenskapsrevisionen   granskas   bokföringen   och   den   ekonomiska   förvaltningen.   Vi   
kontrollerar   a�   styrelsen   har   skö�   ekonomin   på   e�   korrekt   sä�   samt   hur   väl   styrelsen   har   
förhållit   sig   �ll   den   budget   som   årsmötet   2020   beslutade   om.   Som   underlag   har   vi   tagit   del   
av   och   granskat   alla   handlingar   som   rör   bokföringen,   bokslutet   och   ekonomin   i   övrigt.   
Räkenskapsrevisionen   avser   räkenskapsåret   2020,   dvs.   den   1   januari   �ll   31   december.   
Den   andra   delen,   sakrevisionen,   innebär   en   granskning   av   verksamheten   under   
verksamhetsåret   och   hur   styrelsearbetet   under   perioden   har   fungerat.   Sakrevisionen   avser   
verksamhetsåret   2020,   dvs.   perioden   från   årsmötet   2020   �ll   årsmötet   2021.   För   a�   
genomföra   sakrevisionen   har   vi   gå�   igenom   de   beslut   som   fa�ades   vid   årsmötet   2020   och   
de   �llgängliga   styrelseprotokoll   som   upprä�ats   under   verksamhetsåret.   Vi   anser   a�   vår   
revision   ger   oss   rimlig   grund   för   våra   u�alanden   nedan.   
Räkenskapsrevision   
Revisorerna   anser   a�   styrelsen   har   hanterat   organisa�onens   ekonomi   på   e�   bra   och   korrekt   
sä�.   Det   är   god   ordning   bland   räkenskapshandlingarna.   Bokföringen   delvis   sköts   löpande   
och   �llsynes   med   stor   noggrannhet.   För   a�   få   en   bä�re   ekonomisk   översikt   är   det   vik�gt   a�   
fortlöpande   bokföring   görs   så   a�   kassören   kan   presentera   det   ekonomiska   läget,   så   a�   rä�   
budget   kan   bestämmas   för   ak�viteter.   Under   verksamhetsåret   har   en   tydlig   ekonomisk   
uppföljning   ske�,   både   inför   och   e�er   beslutade   ak�viteter.   Det   finns   vidare   tydliga   
styrelsebeslut   när   omfördelning   har   ske�   mellan   olika   utgi�sposter.   
Årets   resultat   på   100   118,39   kr   skiljer   sig   markant   från   det   budgeterade   resultatet   på   -51   480   
kr,   en   avvikelse   på   cirka   151   598,39   kr.   Styrelsen   förklarar   a�   avvikelsen   beror   på   den   
rådande   pandemin   som   har   hemsökt   2020   och   därmed   inte   ha�   möjlighet   a�   ha   ak�viteter   
på   grund   av   restrik�onerna.   
Revisorerna   ser   a�   styrelsen   löste   max   antalet   personer   på   läger   galant   med   a�   införa   e�   
tredje   höst-SKUL   läger.   De�a   val   gjorde   a�   kostnaderna   för   höst-SKUL   blev   större   än   om   
endast   två   läger   skulle   ha   arrangerats.   A�   kostnaderna   för   höst-SKUL   for�arande   inte   är   
enligt   budget   är   förståeligt,   ty   totalt   antal   deltagare   på   tre   50   personers   läger   är   mindre   än   
två   vanliga   höst-SKUL   som   är   fulla.   
På   en   handfull   poster   avvek   budgeten,   men   det   fanns   bra   förklaringar   �ll   varför   dessa   avvek.   
En   post   som   revisorerna   fann   som   hade   en   stor   avvikelse   var   material   under   årsmötesläger.   
Denna   avser   kostnader   för   årsmötet,   inklusive   eventuella   gåvor   �ll   avgående   
styrelseledamöter,   och   det   är   svårt   a�   budgetera   för,   vilket   gör   a�   denna   avvikelse   är   
1   
förståelig.   Däremot   anser   revisorerna   det   är   rimligt,   under   årsmötesläger   posten,   ha   en   
delpost   som   avser   själva   årsmötet   och   ej   årsmötets   läger.   Revisorerna   finner   a�   posten   
“material”   redan   avser   kostnader   för   årsmötet,   därmed   föreslår   revisorerna   a�   döpa   om   
posten   “material”   under   årsmöteslägret   �ll   “årsmötet”,   så   a�   det   tydligare   framgår   vad   
posten   avser.   
Kvaliteten   på   underlag   �ll   utlägg   har   i   stort   varit   bra.   Dock   vill   revisorerna   påminna   a�   det   är   
ekonomiansvariga   som   bär   ansvaret   a�   endast   agera   på   utläggsblanke�er   som   är   korrekt   
ifyllda,   nämligen   a�   varje   rad   i   blanke�en   avser   e�   kvi�o,   beloppen   stämmer   överens   samt   
a�   utbetalaren   skriver   rä�   utbetalningsdatum.   Det   har   även   varit   bra   underlag   vid   
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återbetalning   av   felak�gt   inbetalda   lägeravgi�er.   Revisorerna   vill   poängtera   a�   det   är   vik�gt   
a�   vid   utbetalning   av   en   felak�gt   inbetalning   a�   e�   bevis   på   insä�ningen   finns   från   
inbetalaren,   där   det   tydligt   syns   a�   det   är   en   bild   från   banken   där   avsändarkonto,   
mo�agarkonto   samt   belopp   tydligt   framgår.   
Organisa�onen   har   �llgångar   på   ca   280   000   kr.   Det   är   bra   a�   organisa�onen   har   en   buffert   
mot   oväntade   utgi�er   och   i   takt   med   a�   organisa�onens   verksamhet   har   ökat   har   även   
behovet   av   ekonomiska   marginaler   ökat.   Sam�digt   är   organisa�onen   ideell   och   ska   därför   
sträva   e�er   e�   nollresultat   över   �d.   Revisorerna   anser   nu   igen   a�   organisa�onens   översko�   
nu   blivit   så   stort   a�   styrelsen   behöver   arbeta   ak�vt   för   a�   sänka   översko�et   och   se   �ll   a�   de   
likvida   medel   som   organisa�onen   har   gagnar   dess   medlemmar   i   större   utsträckning.   E�   
annat   sä�   a�   minska   de   stora   översko�en   är   a�,   under   en   �d,   se   över   storleken   av   si�   
äskande   �ll   Täby   församling.   
Sakrevision   
Revisorerna   har   ha�   �llgång   �ll   nio   justerade   styrelsemötesprotokoll   från   verksamhetsåret   
2020.   Närvaron   på   styrelsemötena   har   varit   god.   På   en   del   av   mötena   har   även   relevant   
personal   från   församlingen   eller   från   annan   SKU-verksamhet   närvarat.   Mötesprotokollens   
innehåll   och   s�l   har   varierat   förhållandevis   mycket   då   det   o�a   har   varit   olika   sekreterare   
mellan   mötena.   Revisorerna   uppmanar   a�   sekreterarna   i   kommande   styrelse   bestämmer   sig   
för-   och   håller   sig   �ll   en   sa�   detaljnivå   och   s�l   på   protokollen.   Det   är   även   vik�gt   a�   
justeraren   ser   över   protokollet   så   a�   enkla   felskrivningar   kan   rä�as   omgående.   Protokollen   
är   däremot   for�arande   tydliga   och   ger   en   god   bild   av   vad   som   ske�   under   styrelsens   möten.   
Organisa�onen   har   �ll   största   möjliga   utsträckning   genomfört   den   verksamhet   som   årsmötet   
2020   beslutade   om.   Verksamheten   har   bedrivits   med   hög   kvalitet   och   högt   fokus   på   säkerhet   
och   förhindrande   av   smi�spridning.   Särskilt   roligt   är   a�   styrelsen   snabbt   anpassade   sig   �ll   
restrik�onerna   angående   pandemin   och   ökade   sin   närvaro   på   sociala   medier   i   sy�e   a�   både   
ge   informa�on   �ll   medlemmar   och   a�   hålla   ak�viteter   på   distans.   Styrelsen   har   även   under   
året   fortsa�   arbetet   med   miljöpolicyn   som   startades   av   styrelsen   2019.   
Revisorerna   ser   a�   styrelsen   jobbat   hårt   med   a�   få   budgeterat   antal   deltagare   �ll   alla   de   
ak�viteter   som   anordnas,   däremot   är   de�a   all�d   e�   förbä�ringsområde   för   kommande   
styrelser.   Revisorerna   anser   även   a�   representa�onen   på   församlingens   konfirma�onsläger   
och   på   församlingens   ledarutbildning   är   en   vik�g   del   av   arbetet   med   a�   öka   engagemanget   i   
2   
organisa�onen.   Det   är   synd   a�   nästan   alla   �llfällen   för   representa�on   föll   bort   under   året.   
Styrelsen   tog   dock   �ll   vara   på   de   få   möjligheter   som   fanns   och   revisorerna   finner   de�a   bra.   
Enligt   mötesprotokoll   anser   revisorerna   a�   arbetet   med   verksamhetsgrupperna   gå�   sämre   
än   e�   vanligt   år,   men   a�   de   grupper   som   ha�   möjlighet   a�   anpassa   sig   �ll   
omständigheterna   har   gjort   så   mycket   väl.   De   grupper   som   inte   hade   någon   möjlighet   a�   
anpassa   sig   har   få�   e�   väldigt   passivt   år,   och   revisorerna   önskar   a�   kommande   
verksamhetsgrupper   fortsä�er   a�   u�orska   möjligheter   a�   fortsä�a   sin   verksamhet   om   det   
visar   sig   a�   restrik�onerna   gäller   en   längre   �d.   
Trots   den   stora   påverkan   av   de   rådande   restrik�onerna   har   styrelsen   genomfört   e�   bra   jobb   
under   året.   
Revisorerna   vill   tacka   styrelsen   för   e�   bra   samarbete   kring   revisionen   och   de   har   all�d   varit   
�llhands   för   frågor.   
Med   dessa   kommentarer   �llstyrker   revisorerna  
a�   årsmötet   beviljar   styrelsen   ansvarsfrihet   för   räkenskapsåret   2020.   
Täby   den   31   januari   2021   
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________________________   ________________________   
Hannes   Brinklert   Andreas   Sjödin   
Revisor     Revisor   

  
  
  
  
  
    
  

    

  
  



  
   32   

  

Motion   2021   
  

Inga   mo�oner   har   skickats   in   
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Proposition   2021:1   
  

Stadgeändring   
  

På   Riksårsmötet   2020   beslutades   det   a�   ändra   i   medlemskapsformerna   i   Svenska   Kyrkans   Unga.   Det   
som   har   kallats   stödmedlem   och   som   har   varit   e�   medlemskap   för   den   som   vill   stö�a   ekonomiskt,   
har   tagits   bort.   Det   som   har   kallats   vuxenmedlem   har   by�   namn   och   heter   nu   stödmedlem.   Det   nya  
stödmedlemskapet   är   �ll   för   den   som   har   fyllt   30   år   och   som   vill   vara   med   och   stö�a   Svenska   Kyrkans   
Unga,   �ll   exempel   som   ledare,   anställd   i   Svenska   kyrkan,   förälder   �ll   en   medlem   eller   en   vän   �ll   
Svenska   Kyrkans   Unga.   E�ersom   medlemskapet   regleras   i   den   tredje   paragrafen   i   stadgarna   som   är   
lika   för   såväl   lokalavdelning,   distrikt   som   för   förbund   måste   lokalavdelningens   stadgar   ändras.   I   
förslaget   �ll   beslut   finns   den   lydelse   som   ska   gälla   från   och   med   nu.    

  
  

Förslag   �ll   beslut   
  

a� stadgarnas   tredje   paragraf   ska   lyda   som   följer:     
  

”Lokalavdelning   beviljas   inträde   i   rörelsen   av   förbundsstyrelsen.   Ansökan   ska   vara   skri�lig   och   får   
gärna   innehålla   e�   y�rande   från   distriktsstyrelsen   och   kyrkorådet.   De�a   y�rande   kan   inte   hindra   
bildandet   av   en   lokalavdelning.   I   Svenska   Kyrkans   Unga   finns   två   former   av   medlemskap;   medlem   och   
stödmedlem.   Medlemskap   innebär   a�   ställa   sig   bakom   rörelsens   idé   och   sy�e.   Medlemskap   är   knutet   
�ll   riksförbundet,   alla   medlemmar   och   stödmedlemmar   �llhör   en   lokalavdelning   och   e�   distrikt.   
Medlem   i   Svenska   Kyrkans   Unga   är   den   under   30   år   som   genom   en   ak�v   handling   ställer   sig   bakom   
rörelsens   idé   och   sy�e.   Endast   medlem   har   rösträ�   i   organisa�onens   beslutande   organ.   Endast   
medlem   kan   väljas   �ll   förtroendeuppdrag,   revisorer   och   en   kontaktperson   undantagna.   Stödmedlem   
är   den   över   30   år   som   genom   en   ak�v   handling   ställer   sig   bakom   rörelsens   idé   och   sy�e   och   är   med   
för   a�   den   vill   ta   ställning   för   Svenska   Kyrkans   Unga.”   
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Proposition   2021:2   
  

Verksamhetsplan   2021/2022   
  

Svenska   Kyrkans   Unga   i   Täby   fångar   upp   ungdomar   i   deras   vardag.   Det   är   vik�gt   a�   utbudet   av   
ak�viteter   är   stort   och   a�rak�vt   och   a�   det   riktar   sig   �ll   alla   olika   åldrar.   Vår   målsä�ning   är   a�   SKU   
Täbys   verksamhet   utgörs   av   allt   från   medlemsak�viteter   på   hemmaplan   och   regelbundna   öppe�der   
av   SKUffé   �ll   läger   på   Karlberg   och   andra   typer   av   bortaak�viteter.   Vi   vill   även   sträva   e�er   a�   
förmedla   Täby   församlings   övriga   ungdomsverksamhet   �ll   våra   medlemmar,   likaså   evenemang   som   
SKUSS   och   förbundet   har   a�   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   
inledas   med   ungdomsmässa   kl   19.00   och   har   däre�er   öppet   fram   �ll   kl   21.00.   Det   ska   minst   anordnas   
e�   Tema-SKUffé   tre   gånger   per   termin.   Under   e�   Tema-SKUffé   ska   olika   ak�viteter   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   �llsammans   med   församlingens   anställda.     

  
Styrelsemöten   
SKU   Täbys   styrelsemöten   ska   vara   öppna   för   medlemmar   och   informa�on   om   �d   och   plats   
för   mötena   ska   �llgängliggöras   för   medlemmarna   i   god   �d.   

  
Styrelsedejter   
Styrelsen   kan   under   året   sammanträda   genom   styrelsedejter   för   a�   diskutera   den   löpande   
verksamheten.   

  
Verksamhetsgrupperna   
Verksamhetsgrupperna   ska   hålla   kon�nuerliga   möten   för   a�   planera   och   sedan   genomföra   
olika   ak�viteter   och   diverse   verksamhet.   Det   ska   även   anordnas   en   träff   för   alla   verksamhetsgrupper   
a�   lära   känna   varandra   och   diskutera   eventuella   samarbeten   mellan   verksamhetsgrupperna.   

  
Kyrkfönstret   
Styrelsen   ska   se   �ll   a�   det   i   varje   nummer   av   Täby   församlings   �dning   Kyrkfönstret   finns   en   
ar�kel   skriven   om   SKU   Täbys   verksamhet.   

  

  
  



  
   35   

  
Nyhetsbrev   
Styrelsen   ska   skicka   ut   nyhetsbrev   via   mail   �ll   medlemmarna   regelbundet.   

  
SKU-representa�on   
Genom   a�   i   olika   forum   representera   SKU   Täby   sprider   vi   vårt   budskap   och   vår   vision   vilket   
leder   �ll   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   �llfaller   SKU   Täby   (gärna   även   när   kollekten   �llfaller   
SKUSS   och   SKU   riks).   SKU-representa�on   ska   även   genomföras   i   samband   med   
församlingens   ledarutbildning.   

  
Fortbildning   
En   HLR-utbildning   ska   någon   gång   under   verksamhetsåret   anordnas   så   a�   medlemmarna   kan   lära   sig   
och   fräscha   upp   minnet   om   dessa   vik�ga   kunskaper.   Kunskaperna   är   även   relevanta   för   de   många   
medlemmarna   som   är   ledare   på   församlingens   konfirmandläger.   Dessutom   ska   en   annan   typ   av   
fortbildning   anordnas.     

  
Församlingsmöten   
Dessa   möten   ska   äga   rum   mellan   styrelsen   och   ungdomsanställda   i   församlingen.   Sy�et   är   a�   lära   
känna   varandra   och   planera   det   kommande   samarbetet.   

  
Medlemsrekrytering   av   yngre   
E�ersom   a�   vi   är   en   organisa�on   för   personer   mellan   0-30   år   vill   vi   ha   som   mål   a�   under   
verksamhetsåret   arbeta   för   a�   rekrytera   fler   medlemmar   under   13   år.   Om   möjligt   i   samråd   med   Täby   
församling.     

  
Säkerhet   på   läger   
Svenska   Kyrkans   Unga   i   Täby   ska   prioritera   säkerheten   och   krisberedskap   på   läger.   

  
Resa   �ll   Taizé   
Under   verksamhetsåret   2021   ska   det,   om   möjligt,   anordnas   en   studieresa   �ll   Taizé.   Denna   kan   
anordnas   i   helt   egen   regi   eller   i   samarbete   med   �ll   exempel   Täby   församling.     

  

Våren   2021   
Medlemsak�viteter   
Medlemsak�viteter   är   de   ak�viteter   som   SKU   Täby   anordnar   för   sina   medlemmar   som   i   största   
möjliga   mån   ska   vara   kostnadsfria   för   medlemmarna.   Utöver   de   ak�viteter   som   explicit   framgår   av   
verksamhetsplanen   för   våren   är   målet   a�   y�erligare   två   ak�viteter   anordnas.     

  
Sportak�vitet   
Det   ska   under   våren   anordnas   minst   en   större   sportak�vitet   där   sy�et   är   a�   ha   kul   i   samband   med   
mo�on.   

  
Kickoff   för   styrelsen   
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Kickoffen   är   en   ak�vitet   som   styrelsen   ska   ha   dels   för   a�   lära   känna   varandra,   och   dels   för   a�   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   Sollentuna   17/4   –   18/4.   

  
Vår-SKUL   
Vårläger   på   Karlberg   i   maj.   Lägret   vänder   sig   �ll   såväl   yngre   som   äldre   medlemmar.   

  
Sommaravslutning   
Sommaravslutningen   ska   vara   e�   evenemang   för   konfirmander   och   medlemmar   som   äger   rum   vid   
vårterminens   slut.   Evenemanget   är   en   underhållningsfes�val   som   SKU   Täby   anordnar.   

  

Sommaren   2021   
  

Representa�on   på   konfirmandläger   
Styrelsen   ska   sträva   e�er   a�   SKU   Täby   kommer   ut   och   besöker   församlingens   samtliga   
konfirma�onsläger.   Sy�et   är   a�   ge   konfirmanderna   en   bild   av   vad   SKU   är   samt   hur   de   kan   engagera   
sig   i   SKU   och   övrig   ungdomsverksamhet   e�er   konfirma�onen.   

  

Hösten   2021   
  

Medlemsak�viteter   
Medlemsak�viteter   är   de   ak�viteter   som   SKU   Täby   anordnar   för   sina   medlemmar   som   i   största   
möjliga   mån   ska   vara   kostnadsfria   för   medlemmarna.   Utöver   de   ak�viteter   som   explicit   framgår   av   
verksamhetsplanen   för   hösten   är   målet   a�   y�erligare   två   ak�viteter   anordnas.   

  
Sportak�vitet   
Det   ska   under   hösten   anordnas   minst   en   större   sportak�vitet   där   sy�et   är   a�   ha   kul   i   
samband   med   mo�on.   

  
Ledaråterträff   
Återsamlingsträff   för   alla   konfirma�onsledare   i   Täby   församling.   

  
Upptaktsveckan   
Upptaktsveckan   anordnas   för   alla   årets   konfirmander   och   ledare.   Under   två   upptaktskvällar   ska   
konfirmanderna   få   informa�on   om   SKU   och   församlingens   övriga   ungdomsverksamhet.   Veckan   
avslutas   med   en   stor   turnering   av   något   slag   där   de   olika   konfirmandgrupperna   möter   varandra.   

  
Höst-SKUL   
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Höst-SKUL   är   SKU   Täbys   största   läger   som   riktar   sig   �ll   årets   nykonfirmerade   ungdomar.   Tre   läger   ska   
genomföras   på   Karlberg   under   hösten.   Målet   för   antalet   deltagare   ska   vara   70   på   varje   läger,   50   
nykonfirmerade   och   20   äldre   medlemmar.   

  
SKUSS-Mässa   
En   SKUSS-mässa   för   hela   s��et   ska   om   möjligt   anordnas   på   en   vanlig   torsdagsmässa   där   alla   bjuds   in.     

  
Midna�svolleybollsturnering   
SKU   Täby   ska   delta   i   årets   Midna�svolleybollturnering   som   anordnas   av   SKUSS.     

  
  

Jul-SKUL   
Jul-SKUL   har   blivit   allt   mer   populärt   med   åren.   Därför   ska   det   anordnas   e�   Jul-SKUL   under   en   helg   i   
november/december.   De�a   läger   riktar   sig   �ll   alla   medlemmar   med   temat   verksamhetsgrupper.   Där   
tanken   är   a�   det   ska   kosta   lika   mycket   för   äldre   som   för   yngre   medlemmar,   men   a�   medlemmar   som   
är   med   i   en   verksamhetsgrupp   debiteras   en   lägre   deltagaravgi�.   

  
Vinter   2022   

  
Läger   för   äldre   medlemmar   
E�   så   kallat   äldreläger   vänder   sig   �ll   SKU   Täbys   äldre   medlemmar.   Det   ska,   om   möjligt,   anordnas   e�er   
årsski�et   2021/2022.   

  
Årsmöte   
Årsmötet   är   SKU:s   högsta   beslutande   organ.   SKU   Täbys   årsmöten   ska   genomföras   på   e�   sådant   sä�   
a�   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   e�   årsmötesläger   
på   Karlberg.   

  
  
  
  
  

Styrelsen   föreslår   årsmötet   a�   besluta   

a�   anta   ovanstående   verksamhetsplan   för   verksamhetsåret   2021   
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Proposition   2021:3   
  

Budget   2021   
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Styrelsen   föreslår   årsmötet   a�   besluta   

a�   anta   ovanstående   budget   för   verksamhetsåret   2020   
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Årsmöteslexikon   
  

  
  

Acklama�on   Röstning   genom   a�   muntligt   säga   ”ja”   (aldrig   nej).   

Ajournera   Ta   paus   i   mötet.   

A�-sats   E�   förslag   som   går   a�   rösta   för   eller   emot.   Det   är   egentligen   bara   det   som   står   
i   a�-satserna   som   vi   röstar   om.   

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

Balansräkning   En   del   i    bokslutet    som   visar   hur   organisa�onens   pengar,   �llgångar   och   skulder   
är   placerade.   

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

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

Bokslut   Presenta�on   av   hur   pengarna   har   använts   under   året.   Består   o�a   av   en   
resultaträkning    och    balansräkning.   

Budget   Förslag   på   hur   pengarna   ska   fördelas   under   nästa   år.   

Bordlägga   Då   årsmötet   väljer   a�   vänta   med   a�   fa�a   e�   beslut   eller   behandla   en   fråga.   
Man   ”bordlägger”   den   �ll   e�   senare   �llfälle.   

Deba�   Diskussionen   för   och   emot   de   olika   förslagen.   

Föredragningslista   Mötets   a�-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   rä�ar   och   godkänner   protokollet   för   
mötet.   

Kassör   Ledamot    i    styrelsen    som   har   koll   på   pengarna.   

Kontrareplik   Svar   på   en    replik.    Får   o�ast   bara   vara   i   max   30   sekunder.   

Ledamot   Medlem   i    styrelsen.   

Mo�on   E�   förslag   som   en   medlem   lämnat   in   innan   årsmötet.   

Mo�onsstopp   Den   dag   som   medlemmarnas   mo�oner   senast   måste   vara   inlämnade   �ll   
styrelsen.   

Mo�onssvar   Det   svar   som   styrelsen   ger   �ll   de   som   skrivit   mo�onen   om   vad   styrelsen   tycker   
om   mo�onen.   

Mötets   behöriga   utlysande   Om   medlemmarna   har   få�   informa�on   om   årsmötet   på   det   sä�   som   
stadgarna    säger   a�   det   ska   vara   gjort   på.   

Nominering   E�   förslag   på   en   person   �ll   t.ex.    styrelsen,   valberedning,   justerare,   revisor    eller   
ombud   �ll   DÅM   

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

Paragraf   E�   stycke   eller   avsni�   i   e�   dokument.     



  
   50   

  

  

  
  

Plenum   All�ng   i   rummet   där   besluten   fa�as   (i   de�a   fall   havsörnen).   

Presidieordförande  Personen   som   leder   årsmötet   och   fördelar   ordet.   

Presidiesekreterare   Personen   som   skriver   protokollet   för   årsmötet.   

Presidium   Årsmötets   ordförande   och   sekreterare.   

Proposi�on   E�   förslag   som   styrelsen   lämnat   �ll   årsmötet.   

Protokoll   Anteckningar   och   sammanfa�ning   från   mötet.   

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

Reserva�on   Skri�lig   protest   mot   e�   beslut.   Lämnas   in   �ll   presidiet.   

Resultaträkning   Del   i    bokslutet .   När   e�   förslag   röstas   ner   och   förlorar   en   omröstning.   
Motsatsen   är    bifall.    Visar   vilka   intäkter   och   kostnader   organisa�on   ha�   och   
vad   resultatet   blev.   

Revisor   Person   som   kontrollerar   a�   styrelsen   har   skö�   pengarna   rä�   och   sakrevisorn   
kontrollerar   a�   de   har   gjort   det   som   de   sagt   a�   de   ska   göra.   

Röstlängd   Hur   många   som   får   rösta.   

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

Sammanträdesordning   Årsmötets   regler   

Sluten   omröstning   A�   rösta   med   hjälp   av   lappar   där   var   och   en   enskilt   skriver   ner   si�   val.   

Stadgar   Grundregler   för   en   organisa�on.   

Streck   i   deba�en   Om   man   tycker   a�   en   viss   diskussion   är   färdigsnackad   kan   man   lämna   in   e�   
papper   för   a�   få   slut   på   diskussionen.   De�a   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    e�er   a�   de    begärt   
ordet .   

Talarstol   Platsen   där   man   står   när   man   ska   säga   något   i   deba�en.     

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

Verksamhetsberä�else   Den   avgående   styrelsen   berä�ar   vad   de   har   gjort   under   det   gångna   året.   

Verksamhetsplan   En   plan   över   verksamheten   inför   nästa   år.   

Votering   De�a   skriker   man   ut   när   man   anser   a�    presidieordförande    har   hört   fel   vid   e�   
beslut   och   man   röstar   om   på   e�   ny�   sä�.   Läs   i    sammanträdesordningen    om   
hur   röstningen   går   �ll.   

Yrkande   Förslag   som   lämnas   in   under   mötet.   

Y�rande   Något   som   en   person   har   sagt   under   mötet.   

Årsmöte   Organisa�onens   högst   beslutande   organ.   
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Är   det   något   som   du   for�arande   inte   förstår   kan   du   all�d   fråga!     
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Knep   och   knåp   
  

I   ordpusslet   här   under   finns   det   17   ”årsmötesord”.   Kan   du   hi�a   alla?   

  

  
  

Å   R   S   M  Ö  T  E   E   U   O  S   A   E   G  Y   O  
Q  T  T  Z  X   A   D   R   I   B   P   L   E   N   U   M  
W  H   A   N   D   L   I   N   G  A   R   F  R   H   U   P   
E   Y   D   V   C   A   F  T  O  C   O  H   T  J   I   Å   
R   U   G  O  S   R   G  Y   P   S   T  K   Y   K   O  A   
O  I   A   T  V   L   E   D   A   M  O  T  I   O  N   S   
R   O  R   E   B   I   A   A   Q  J   K   L   U   L   O  D  
D   P   Ä   R   N   S   H   G  D   B   O  U   I   Ö  M  F  
F  Å   Ö  I   M  T  K   O  R   S   L   R   O  Ä   I   G  
Ö  A   L   N   Q  A   J   R   G  H   L   N   N   Q  N   H  
R   S   K   G  E   A   L   D   D   N   V   F  P   E   E   J   
A   D   J   S   D   S   Ö  N   B   F  K   N   A   W  R   K   
N   F  H   P   R   E   S   D   I   U   M  M  S   E   I   A   
D   E   B   A   T  T  Å   N   I   V   U   N   D   R   N   L   
E   G  H   P   A   R   A   G  R   A   F  B   F  T  G  Ö  
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Finn   tolv   fel!   
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Färglägg   allt   du   kan!   

  

  
  


