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§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Filip Eriksson öppnade mötet kl. 10.00.

§ 2 Justerande av röstlängd

Vid mötets öppnande var det 19 röstberättigade medlemmar i salen.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade.

§ 3 Presentation av valberedningens förslag till presidium

Svante Rinalder och Elin Grundström presenterade valberedningens förslag till

presidium som var:

Presidieordförande: Joakim Persson

Presidiesekreterare: Vakant

Valberedningens ordinarie förslag till presidium reviderades inför årsmötet.

§ 4 Val av presidieordförande

Årsmötet beslutade

att välja Joakim Persson till presidieordförande för årsmötet.
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§ 5 Val av presidiesekreterare

Julia Malmberg och Svante Rinalder nominerade:

Julia Malmberg

till presidiesekreterare.

Årsmötet beslutade

att välja Julia Malmberg till presidiesekreterare för årsmötet.

§ 6 Mötets behöriga utlysande

Filip Eriksson informerade om att kallelsen till årsmötet 2021 skickades den 12e

januari 2021.

Årsmötet beslutade

att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 7 Val av två (2) justerare

Filip Eriksson nominerade:

Samuel Tuvstedt

Oscar Lagerlöf

till justerare.

Årsmötet beslutade

att välja Samuel Tuvstedt och Oscar Lagerlöf till justerare.
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§ 8 Fastställande av sammanträdesordning

Då årsmötet 2021 fördes via Zoom var vissa ändringar nödvändiga i
sammanträdesordningen. Presidieordförande föreslog att sakupplysning ska ske via
handuppräckning (Punkt 5) samt att handuppräckning ersätter muntlig acklamation
(Punkt 9). Förslaget var att stryka acklamation från punkt 9.

Presidiet informerade årsmötet om att det enligt föreslagen sammanträdesordning
endast är presidiet som agerar rösträknare. Denna ändring var föreslagen av
praktiska skäl då mötet fördes digitalt.

Årsmötet beslutade

att stryka acklamation från punkt 9.

att fastställa den föreslagna sammanträdesordningen med gjorda ändringar.

§ 9 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan utan ändringar.

§ 10 Fastställande av nomineringsstopp

Yrkande av Filip Eriksson:

att nomineringsstopp ska infalla vid inledningen av respektive personval.

Årsmötet beslutade

att nomineringsstopp infaller vid inledningen av respektive

personval (bifall till yrkandet).
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§ 11 Presentation av valberedningens övriga förslag

Svante Rinalder och Elin Grundström presenterade valberedningens övriga förslag,

d.v.s. till styrelsen, revisorer och ombud till DÅM.

Mötet ajournerades kl 10:50. I samband med ajourneringen presenterade

sig representanter från Distriktstyrelsen samt Marie-Louise Broström från

Täby församling.

Mötet återupptogs kl 11:00.

§ 12 Verksamhetsberättelse

Som komplement till den skrivna verksamhetsberättelsen i handlingarna så

framförde den avgående styrelsen en presentation, i form av en musikvideo, med

egen version av Daoi Freyer låt Think About Things i vilken texten sammanfattar årets

verksamhet.

Årsmötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna.

§ 13 Bokslut

Ordförande Filip Eriksson och ekonomiassistent Gustav Lundmark redogjorde för

utvalda delar av bokslutet för räkenskapsåret 2020.

Årsmötet beslutade

att fastställa bokslutet för räkenskapsåret 2020.
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§ 14 Revisionsberättelse

Revisorn Hannes Brinklert redogjorde för revisionsberättelsen i vilken
revisorerna (Hannes Brinklert och Andreas Sjödin) föreslog årsmötet ge
styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Årsmötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 15 Styrelsens ansvarsfrihet

Då styrelsen inte ska besluta om sin egen ansvarsfrihet justerades röstlängden till

11 röstberättigade.

Årsmötet beslutade

att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2020.

Röstlängden justerades till 20 röstberättigade.

§ 16 Motioner och propositioner

Det föreligger tre förslag från styrelsen (prop. 2021:1, 2021:2 och 2021:3). Dessa

förslag finns bifogade som bilagor till detta protokoll med de ändringar som årsmötet

beslutat.

Årsmötet behandlade propositionerna enligt ordningen nedan.

Proposition 2021:1 – Stadgeändring 2021

Filip Eriksson föredrog propositionen (se bilaga 1).

Årsmötet beslutade med över ¾ majoritet

att bifalla propositionen.
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Proposition 2021:2 – Verksamhetsplan 2021

Styrelsen genom Filip Eriksson presenterade utvalda delar av deras
förslag till verksamhetsplan för 2021 (se bilaga 2).

Förslag från Marie-Louise Broström om att justera följande i
verksamhetsplanen:

● Tidningen Kyrkfönstret kommer att läggas ner -  Föreslås
stryka från verksamhetsplanen.

● Under punkt Församlingsmöten - ta bort ungdomsanställda
och bara skriva anställda.

I diskussionen yttrade sig:

Marie-Louise Broström och Svante Rinalder

Mötet ajournerades kl 11.50.

Mötet återupptogs kl 12.04.

Yrkanden prop. 2021:1

Yrkande 1 av Joakim Persson (bifall)

att styrelsen ska undersöka möjligheten att ge medlemmar möjlighet att ansluta

via videolänk till årsmötet.

Yrkande 2 av Filip Eriksson (bifall)

att Ta bort punkten Kyrkfönstret och ändra till Svenska Kyrkans hemsida med text

att om möjligt vara närvarande på Svenska kyrkans hemsida med information

om SKU Täbys aktiviteter. Som vi gjort tidigare i kyrkfönstret.

Yrkande 3 av Filip Eriksson (bifall)

att Ändra församlingspunkten, byta ut text från ungdomsanställda till bara

anställda.

Yrkande 4 av Filip Eriksson (bifall)

att Ändra distriktsårsmötet från Sollentuna till digitalt.
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Yrkande 5 av Filip Eriksson (bifall)

att att lägga till att SKUSS-mässan ska också vara i samarbete med församlingen.

Årsmötet beslutade

att bifalla yrkanden 1, 2, 3, 4 och 5.

att anta verksamhetsplanen med gjorda ändringar.

Proposition 2021:3 – Budget 2021

Styrelsen genom Filip Eriksson och Gustav Lundmark föredrog utvalda delar av deras

förslag till budget för 2021 (se bilaga 3).

I diskussionen yttrade sig:

Marie-Louise Broström, Samuel Tuvstedt och Filip Eriksson.

Yrkanden prop. 2021:3

Yrkande 6 av Hannes Brinklert

att Att under administrativa kostnader att ha en post för “revisorer och

valberedning” på 1000 kr. För mötesfika, mat under deras jobb samt för

aktiviteter som dessa förtroendevalda kan anordna. Totalt blir administration

-18 000 kr och årets resultat -153 160 kr

Yrkande 7 av Douglas Tamm

att SKU:s styrelse ökar budget för teknik för att därmed köpa ny dator till

styrelsen. (Ändring i yrkande 7 till “Budgeten ska ligga på 8000 kr”)

Yrkande 8 av Filip Eriksson

att ändra årsmötesbudgeten till endast material med 1893 kr.
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Yrkande 9 av Samuel Tuvstedt

att Budgeten för teknik ändras till 4000 kr med syftet att en ny dator ska köpas in

till styrelsen.

I diskussionen yttrade sig:

Hannes Brinklert, Svante Rinalder, Douglas Tamm, Filip Eriksson, Julia
Malmberg, Gustav Lundmark och Samuel Tuvstedt.

Årsmötet beslutade

att bifalla yrkande 6, 8 och 9.

att avslå yrkande 7.

att anta budgeten med gjorda ändringar.

Mötet ajournerades för lunch kl 12.53.

Mötet återupptogs kl 13.39.

§ 17 Val av ordförande

Valberedningens förslag: Filip Eriksson.

Utöver valberedningens förslag fanns inga ytterligare nomineringar.

I diskussionen yttrade sig:

Filip Eriksson, Oscar Lagerlöf, Clara Torpman, Gustav Lundmark

Årsmötet beslutade

att enhälligt välja Filip Eriksson till ordförande för SKU Täby under

verksamhetsåret 2021.
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§ 18 Val av styrelsens ledamöter

Valberedningens förslag:

Douglas Tamm

Malin Sangfelt

Gustav Lundmark

Emma Byrenius

Clara Torpman

Axel Legelius

Tyra Nordin

Boel Petrén

Oscar Lagerlöf

Karl Bellander

Oscar Lagerlöf och Karl Bellander drog tillbaka sina nomineringar.

Utöver de nominerade kandidaterna från valberedningen nominerades följande

personer till styrelsen under årsmötet:

William Zethelius Sällbom

Daniel Nordin

Kajsa Sörnäs

De nominerade kandidaterna fick möjlighet att ge en kort presentation av sig själva

inför årsmötet.

I diskussionen yttrade sig:

Oscar Lagerlöf, Filip Eriksson, Douglas Tamm, Tyra Nordin, Emma Byrenius och Svante

Rinalder.

Mötet ajournerades kl 14.06.

Mötet återupptogs kl 14.13

Sluten omröstning genomfördes.
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Årsmötet beslutade

att välja in följande personer till SKU Täby styrelse för verksamhetsåret 2021:

Douglas Tamm

Malin Sangfelt

Gustav Lundmark

Emma Byrenius

Clara Torpman

Axel Legelius

Tyra Nordin

Boel Petrén

William Zethelius Sällbom

Kajsa Sörnäs

§ 19 Val av vice ordförande

Valberedningens förslag: Clara Torpman

Utöver valberedningens förslag fanns inga ytterligare nomineringar.

I diskussionen yttrade sig Filip Eriksson, Emma Byrenius och Clara
Torpman.

Årsmötet beslutade

att enhälligt välja Clara Torpman till vice ordförande för SKU Täby under

verksamhetsåret 2021.
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§ 20 Val av kassör

Valberedningens förslag: Gustav Lundmark.

Utöver valberedningens förslag fanns inga ytterligare nomineringar.

I diskussionen yttrade sig Oscar Lagerlöf, Gustav Lundmark och Clara Torpman.

Årsmötet beslutade

att enhälligt välja Gustav Lundmark till kassör för SKU Täby under

verksamhetsåret 2021.

§ 21 Val av sekreterare

Filip Eriksson nominerade:

Boel Petrén

till sekreterare.

I diskussionen yttrade sig Boel Petrén och Filip Eriksson.

Årsmötet beslutade

att enhälligt välja Boel Petrén till sekreterare för SKU Täby under verksamhetsåret

2021.

§ 22 Val av revisor

Valberedningens förslag: Hannes Brinklert och Julia Sandström.

I diskussionen yttrade sig Svante Rinalder och Julia Malmberg.

Årsmötet beslutade

att välja Hannes Brinklert och Julia Sandström till revisorer för SKU Täby under

verksamhetsåret 2021.
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§ 23 Val av valberedning

Nominerade till valberedning var:

Julia Malmberg (sammankallande) och Svante Rinalder

I diskussion yttrade sig Julia Malmberg och Svante Rinalder.

Årsmötet beslutade

att välja Julia Malmberg och Svante Rinalder till valberedning för

verksamhetsåret 2021 varav Julia Malmberg till sammankallande.

§ 24 Val av ombud till Distriktsårsmötet 2021

Valberedningens förslag:

Filip Eriksson

Clara Torpman

Gustav Lundmark

Malin Sangfelt

Oscar Lagerlöf

Axel Legelius

Emma Byrenius

Boel Petrén

Tyra Nordin

Daniel Nordin

Konstantin Koutsinos

Isabella Backryd

Daniel Nordin drog tillbaka sin nominering.

Nomineringar utöver valberedningens förslag:

Svante Rinalder

Elin Grundström

Julia Malmberg
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Yrkande av Hannes Brinklert:

att ge styrelsen i uppdrag att fylla de vakanta platserna till DÅM 2021.

Årsmötet beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att fylla de vakanta platserna till DÅM 2021 (bifall till

yrkandet).

att välja följande personer som ombud till Distriktsårsmötet 2021:

Filip Eriksson

Clara Torpman

Gustav Lundmark

Malin Sangfelt

Oscar Lagerlöf

Axel Legelius

Emma Byrenius

Boel Petrén

Tyra Nordin

Konstantin Koutsinos

Isabella Backryd

Svante Rinalder

Elin Grundström

Julia Malmberg

§ 25 Utmärkelser

Den avgående styrelsen utsåg Julia Malmberg och Julia Sandström till Årets

Medlemmar och Marie-Louise Broström till Årets Ängel.

Den avgående styrelsen, presidium och valberedning avtackades.

§ 26 Övriga frågor

Svante Rinalder upplyste årsmötet om att komma ihåg att anmäla sig som ombud till

DÅM om man har möjlighet.
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§ 27 Årsmötets avslutande

Presidieordförande Joakim Persson förklarade årsmötet avslutat kl. 15.02.

§ 28 Motionsstart

Omvalde ordförande Filip Eriksson förklarade motionsstart till årsmötet 2022.

Protokollet har godkänts och justerats av:

_____________________ _____________________

Joakim Persson Julia Malmberg

Presidieordförande Presidiesekreterare

_____________________ _____________________

Oscar Lagerlöf Samuel Tuvstedt

Justerare Justerare
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Bilaga 1

Stadgeändring

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

Förslag till beslut

att stadgarnas tredje paragraf ska lyda som följer:

”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 två former av
medlemskap; medlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens
idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar
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. Stödmedlem är den över 30
år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och är med för att
den vill ta ställning för Svenska Kyrkans Unga.”
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Bilaga 2

Verksamhetsplan 2021/2022

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 inledas med ungdomsmässa kl 19.00 och har därefter öppet fram till kl

21.00. Det ska minst anordnas ett Tema-SKUffé tre gånger per termin. Under ett Tema-SKUffé

ska 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.

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
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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.

Svenska Kyrkans hemsida

SKU Täby ska om möjligt vara närvarande på Täby församlings hemsida med information om

SKU Täbys aktiviteter. Detta ersätter kommunikationen som gjorts via den nyligen nedlagda

församlingstidningen Kyrkfönstret.

Nyhetsbrev

Styrelsen ska skicka ut nyhetsbrev via mail till medlemmarna regelbundet.

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.

Fortbildning

En HLR-utbildning ska någon gång under verksamhetsåret anordnas så att medlemmarna kan

lära sig och fräscha upp minnet om dessa viktiga 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 anställda i församlingen. Syftet är att lära

känna varandra och planera det kommande samarbetet.

Medlemsrekrytering av yngre

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. Om möjligt i samråd

med Täby församling.

Säkerhet på läger

Svenska Kyrkans Unga i Täby ska prioritera säkerheten och krisberedskap på läger.
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Resa till Taizé

Under verksamhetsåret 2021 ska det, om möjligt, anordnas en studieresa till Taizé. Denna

kan anordnas i helt egen regi eller i samarbete med till exempel Täby församling.

Våren 2021
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 sportaktivitet 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.

Distriktsårsmöte, DÅM

SKU Täby ska delta med fullt antal ombud, dvs. 16 st, på DÅM som anordnas digitalt 17/4 -

18/4.

Vår-SKUL

Vårläger på Karlberg i maj. 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 2021

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.
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Hösten 2021

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 sportaktivitet 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. 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 stiftet ska om möjligt anordnas på en vanlig torsdagsmässa där alla

bjuds in. SKUSS-mässan ska också vara i samarbete med församlingen.

Midnattsvolleybollsturnering

SKU Täby ska delta i årets Midnattsvolleybollturnering som anordnas av SKUSS.

Jul-SKUL

Jul-SKUL har blivit allt mer populärt med åren. Därför ska det anordnas ett Jul-SKUL under en

helg i november/december. Detta läger riktar sig till alla medlemmar med temat

verksamhetsgrupper. Där tanken är att det ska kosta lika mycket för äldre som för yngre
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medlemmar, men att medlemmar som är med i en verksamhetsgrupp debiteras en lägre

deltagaravgift.

Vinter 2022

Läger för äldre medlemmar

Ett så kallat äldreläger vänder sig till SKU Täbys äldre medlemmar. Det ska, om möjligt,

anordnas efter årsskiftet 2021/2022.

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 ska undersöka möjligheten att ge medlemmar

möjlighet att ansluta via videolänk till årsmötet.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

att anta ovanstående verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021
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