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Medlemsvård och medlemsrekrytering
Medlemmarna och lokalavdelningarna är grundbultarna i Svenska Kyrkans Unga, utan dem finns inte
organisationen. Därför vill Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift arbeta för att medlemmarna i
lokalavdelningarna ska känna att de är viktiga och är en del av en större gemenskap.
Mål 2020 (kopplat till Medlemsvård och medlemsrekrytering)
• Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vill under 2020 fortsätta att öka
sin kontakt med och sin närvaro hos lokalavdelningarna, främja kontakt och samarbete mellan
lokalavdelningar samt verka för en ökad gemenskapskänsla i distriktet.
Preliminärt mål för 2021 (kopplat till Medlemsvård och medlemsrekrytering)
• Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vill under 2021 fortsätta att öka
sin kontakt med och sin närvaro hos lokalavdelningarna, främja kontakt och samarbete mellan
lokalavdelningar samt verka för en ökad gemenskapskänsla i distriktet.
• Distriktsstyrelsen vill också verka för att öka kunskap om organisationen hos personal i distriktet som
jobbar med barn och unga; information om vad det innebär att vara medlem och hur det kan främja
både församling och individ.

Verksamhet
Under 2020 och 2021 vill vi fortsätta bedriva den befintliga verksamhet som vi redan gör samt även se
över möjligheterna att anordna och skapa fler mötesplatser, både för våra medlemmar men också för barn
och ungdomar som tillhör församlingar som inte har sin verksamhet knuten till Svenska Kyrkans Unga.

Vi vill under 2020 anordna bland annat
följande arrangemang:
• Utbildningar för unga
• Våga Vara Viktig
• Juniorläger
• Externa arrangemang (West Pride)
• Samverkansarrangemang med
Göteborgs stift
• Bibelskolan
• Midsommarläger på Åh stiftsgård
• Läger Äger
• Distriktskvällar

Vi vill under 2021 anordna bland annat
följande arrangemang:
• Utbildningar för unga
• Våga Vara Viktig
• Juniorläger
• Externa arrangemang (West Pride)
• Samverkansarrangemang med
Göteborgs stift
• Bibelskolan
• Midsommarläger på Åh stiftsgård
• Läger Äger
• Nattkampen
• Distriktskvällar

Vi vill under 2020 också medverka i bland
annat följande verksamhet:
• Nattkampen
• Riksarrangemang
• Ung i den världsvida kyrkan
• Act; Internationell Dag

Vi vill under 2021 också medverka i bland
annat följande verksamhet:
• Riksarrangemang
• Ung i den världsvida kyrkan

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har ett antal olika kommunikationskanaler att använda för att nå
medlemmar och andra nyckelpersoner i och utanför vår organisation.
Hemsida
På vår hemsida skall det alltid finnas aktuell och uppdaterad information om vad som händer i
organisationen. Distriktsstyrelsen och kansliet kommer att under år 2020 fortsätta låta hemsidan vara
en viktig del av vår närvaro på internet. Där ska det vara lätt att kontakta oss och ta reda på information
om våra verksamhet och vårt arbete. Under 2020 vill vi dessutom parallellt arbeta med att utveckla en ny
hemsida med ett mer målgruppsanpassat innehåll.
Sociala medier
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram.
Facebook används främst som ett hjälpmedel för att sprida information, medan Instagram är ett verktyg
för sådant som sker i nuläget – exempelvis text och bild från pågående arrangemang. Under 2020 och
2021 vill vi fortsätta och vara ännu mer aktiva i våra kanaler samt målgruppsanpassa innehållet för våra
följare och medlemmar.
Nyhetsbrevet Informatören
En gång per månad skickas vårt nyhetsbrev Informatören ut via mejl till alla medlemmar med en
registrerad e-postadress på Medlemssidorna, där vi vill informera om vad som händer i organisationen.
Under 2020 vill vi parallellt med detta arbete också utveckla och målgruppsanpassa vårt nyhetsbrev för
våra medlemmar.
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Kommunikation

ungresurs.nu
För ungresurs har vi genomfört 1 år av de 3 år vi fått beviljat projektmedel ifrån kyrkomötet för. Under de
2 resterande åren vill vi satsa på att göra vissa förändringar och förstärka andra delar.
Mål 2020 och preliminärt för 2021 (kopplat till ungresurs.nu)
• Vi vill bland annat arbeta för en tydligare koppling mellan distriktsstyrelsen och ungresurs
genom att fortsätta ha en representant i styrgruppen samt att ha en arbetsgrupp för ungresurs i
distriktsstyrelsen.
• Vi vill även fortsätta förstärka arbetet med andra distrikt inom följande områden; marknadsföring,
genomföra intervjuer av sökande praktikanter och nya praktikplatser samt genomföra
praktikplatsbesök.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2020
att anta Verksamhetsplan- och mål 2020 samt preliminär plan för 2021.
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Budget 2020

Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift

Verksamhetsområde
11 Verksamhetsgemensamt

Projekt
1100 Verksamhetsgemensamt övrigt
Kanslikostnader
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA
Overheadbidrag (projektmiljonen)
1101 Regionsbidrag
Regionsbidrag Halland
Regionsbidrag Västra Götaland
1102 Stiftskollekt
Stiftskollekt
1103 Utjämning stiftet
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost
Arvoderade uppdragstagare
Bidrag till Gbg:s stift, personal
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost
Köp av administrativ tjänst
1104 Församlingskollekter/gåvor
Församlingskollekter
Summa
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Summerad

12 Demokrati

13 Ung ledare

14 Mötesplatser

15 Ung resurs

Intäkter

Kostnader

0
15 000
120 000

‐10 000
0
0

‐10 000
15 000
120 000

105 000
110 000

0
0

105 000
110 000

125 000

0

125 000

0
0
0
0
0

‐73 500
‐20 000
‐131 000
‐53 500
‐25 000

‐73 500
‐20 000
‐131 000
‐53 500
‐25 000

10 000
485 000

0
‐313 000

10 000
172 000

0

‐85 500

‐85 500

F

0
0

‐45 000
‐130 500

‐45 000
‐130 500

G

202 500
202 500

‐222 500
‐222 500

‐20 000
‐20 000

83 000
0
83 000

‐196 000
‐10 000
‐206 000

‐113 000
‐10 000
‐123 000

325 500

‐290 500

35 000

880 000
0
1 205 500

0
‐880 000
‐1 170 500

880 000
‐880 000
35 000

1 976 000

‐2 042 500

‐66 500

1200 Demokrati övrigt, 1201 DÅM
1202 DS och 1206 Lokala avdelningar
Distriktsorganisation och demokrati
1203 RÅM, 1204 DUK och 1205 Rikshelger,
1207 DO‐konferens
Riksarrangemang
Summa
1301 Utbildning unga ledare och
1310 Våga vara viktig
Ledarutbildningar
Summa

1400 Mötesplater övrigt, 1402 juniorläger, 1403
Bibelskola, 1404 Läger Äger, 1405 Midsommar‐
läger, 1450 Nattkampen, 1460 Distriktskvällar,
1470 Pride, 1480 Internationella dagen
Mötesplatser
Bidrag till medlemmar
Summa

1510 Ung resurs
Ungresurs.nu/Volontärår
1520 Ung resurs projektmedel
Projektpengar ifrån Kyrkomöte
Projektpengar ungresurs.nu
Summa

Resultat Budget 2020

NOTER
A = Schablonkostnad för förbrukningsmaterial, avgifter/externa kostnader, litteratur/tidskrifter,
representation, medlemsutskick, marknadsföring övrigt.
B = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm
C = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift
D = Schablonsavgift för personalkostnader enligt avtal med stiftet
E= Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm
F = Sammanslag från tidigare punkterna distriktsårsmöte, distriksstyrelsens/utskotts kost/logi samt resor,
oförutsedda utgifter samt avgående ledamöter
G = Sammanslag från tidigare punkter riksårsmöte, DO‐samlingar, Duk, rikshelger
H = Sammanslag från tidigare punkterna friluftsarrangemang, riksarrangemang, externa arenor
I = Ska täcka 40 % lön handläggare, 20% lön kommunikatör, mässmaterial, ny hemsida, avgifter för mässor bla.
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Nettobudget Noter
A

B
C
D
E

H

I

Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift

Verksamhetsområde
11 Verksamhetsgemensamt

Projekt
1100 Verksamhetsgemensamt övrigt
Kanslikostnader
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA
Overheadbidrag (projektmiljonen)
Overheadbidrag (projektmiljonen) skall fördelas
1101 Regionsbidrag
Regionsbidrag Halland
Regionsbidrag Västra Götaland
1102 Stiftskollekt
Stiftskollekt
1103 Utjämning stiftet
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost
Arvoderade uppdragstagare
Bidrag till Gbg:s stift, personal
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost
Köp av administrativ tjänst
1104 Församlingskollekter/gåvor
Församlingskollekter
Summa

12 Demokrati

13 Ung ledare

14 Mötesplatser

15 Ung resurs

1200 Demokrati övrigt, 1201 DÅM
1202 DS och 1206 Lokala avdelningar
Distriktsorganisation och demokrati
1203 RÅM, 1204 DUK och 1205 Rikshelger,
1207 DO‐konferens
Riksarrangemang
Summa
1301 Utbildning unga ledare och
1310 Våga vara viktig
Ledarutbildningar
Summa
1400 Mötesplater övrigt, 1402 juniorläger,
1403 Bibelskola, 1450 Nattkampen och
1470 Pride
Mötesplatser
Bidrag till medlemmar
Summa
1510 Ung resurs
Ungresurs.nu/Volontärår
1520 Ung resurs projektmedel
Projektpengar ifrån Kyrkomöte
Projektpengar ungresurs.nu
Overheadkostnad SKUG
Summa

Resultat Budget 2021

Intäkter

Kostnader

0,00
15 000,00
120 000,00

‐10 000,00
0,00

Nettobudget Noter
‐10 000,00
15 000,00

A

‐120 000,00

105 000,00
110 000,00

0,00
0,00

105 000,00
110 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

‐73 500,00
‐20 000,00
‐131 000,00
‐53 500,00
‐25 000,00

‐73 500,00
‐20 000,00
‐131 000,00
‐53 500,00
‐25 000,00

10 000,00
485 000,00

0,00
‐433 000,00

10 000,00
52 000,00

0,00

‐85 500,00

‐85 500,00

F

0,00
0,00

‐45 000,00
‐130 500,00

‐45 000,00
‐130 500,00

G

202 500,00
202 500,00

‐222 500,00
‐222 500,00

‐20 000,00
‐20 000,00

83 000,00
0,00
83 000,00

‐268 000,00
‐10 000,00
‐278 000,00

‐185 000,00
‐10 000,00
‐195 000,00

325 500,00

‐290 500,00

35 000,00

‐880 000,00
‐120 000,00
‐1 170 500,00

1 000 000,00
‐880 000,00
‐120 000,00
155 000,00

1 000 000,00

1 325 500,00

2 096 000,00

B
C
D
E

H
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Preliminär Budget 2021

Summerad

I

‐2 234 500,00 ‐138 500,00

NOTER
A = Schablonkostnad för förbrukningsmaterial, avgifter/externa kostnader, litteratur/tidskrifter,
representation, medlemsutskick, marknadsföring övrigt.
B = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm
C = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift
D = Schablonsavgift för personalkostnader enligt avtal med stiftet
E= Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm
F = Sammanslag från tidigare punkterna distriktsårsmöte, distriksstyrelsens/utskotts kost/logi samt resor,
oförutsedda utgifter samt avgående ledamöter
G = Sammanslag från tidigare punkter riksårsmöte, DO‐samlingar, Duk, rikshelger
H = Sammanslag från tidigare punkterna friluftsarrangemang, riksarrangemang, externa arenor
I = Ska täcka 40 % lön handläggare, 20% lön kommunikatör, mässmaterial, ny hemsida, avgifter för mässor bla.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet 2020
att anta Budget 2020 samt Preliminär budget 2021.
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Verksamhetsvision Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift
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Motivering
Tillsammans med medlemmar och årsmötets ombud vill distriktsstyrelsen arbeta fram
en verksamhetsvision för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, en verksamhetsvision
som gör det tydligt vad vill uppnå med det vi gör. Inspirerat av förbundets
verksamhetsvision och organisationens syftesparagraf vill vi lyfta våra medlemmars
åsikter och skapa en egen vision. Denna vision skulle bli en tydlig riktning för arbetet i
organisationen och en grund att stå på i vårt arbete som distrikt i Svenska Kyrkans Unga.
Vi tycker att alla medlemmars ideer, tankar och åsikter är viktiga för organisationen och
vill därför i framtagandet av verksamhetsvision ta med dessa. Under årsmötet kommer
det finnas en workshop där vi tillsammans kan ta fram underlag till verksamhetsvisionen.
Vi vill föreslå årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att skapa denna vision, och till
nästkommande årsmöte presentera den för deltagarna på årsmötet.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet
att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att ta fram en verksamhetsvision som presenteras på
nästkommande årsmöte.

Motivering
Under det senaste året har vi haft temat ‘Psykisk Hälsa’. Det är ett otroligt viktigt
ämne och det har kommit att bli en fokuspunkt som vi vill fortsätta arbeta med inom
organisationen och fortsätta att inspirera våra verksamheter inom. Inför nästa år vill
Distriksstyrelsen föreslå årsmötet att välja ett nytt tema; Du är medlem.
Men med det nya temat vill vi inspirera er medlemmar till engagemang och lyfta just
medlemskapet. Allt ifrån det demokratiska uppdraget till verksamhetsidéer. Vi vill
stötta, stödja och informera medlemmar om/i deras engagemang i organisationen, i
sina församlingar samt gentemot sig själva. Vi vill visa på varför det är positivt att vara
medlem i Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs Stift; hur både individen och vi tillsammans
kan växa i tro och ansvar.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår Distriktsårsmötet

Distriktsstyrelsens propositioner:Årets tema (2020:4)

Årets tema Svenska kyrkans unga Göteborgs distrikt

att välja temat ’Du är medlem’
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