DISTRIKTSÅRSMÖTE 2020
Motioner och propositioner
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Proposition 2020:1 Rambudget 2020
Efter utfört budgetarbete har styrelsen kommit fram till följande förslag till årsbudget
för 2020.
Budgetpost

Förklaring
Budget 2019 Äskat
Våra pengar Budget 2020
Här är alla våra arrangemang
som vi har undet året, så som
STUM, DÅM och RÅM.
Arrangemang
381 000 kr 200 000 kr
155 000 kr
355 000 kr
Alla utgifter som rör styrelsen
ligger här under.
Organisation
74 000 kr
- kr
57 000 kr
57 000 kr
Valberedningen har en
separat
budgetpost för att styrelsen
inte ska kunna ge dem
mindre pengar under året.
Deras arbete ska vara helt
skiljt från styrelsens.
5 000 kr
5 000 kr
- kr
- kr
Valberedning
Utigfter så som
administration,
hemsida och alla andra
förtroendevalda går under
den här budgetposten
Övrigt
12 700 kr
10 000 kr
- kr
12 700 kr
Total summa utgifter
465 000 kr 200 000 kr
229 700 kr
429 700 kr
Intäkter

Regionsbidrag

Kyrkliga bidrag
Övrigt
Total summa intäkter

Bidragen som vi får från dem
två
regionerna vi finns i ligger
under den här posten
Pengarna från stiftet och våra
kollekter hamnar här. Den här
posten kan ändras väldigt
mycket under året.
Övriga inkomster, t.ex.
Stödmedlemmar

Resultat

-

73 750 kr

-

kr

67 500 kr

67 500 kr

360 000 kr

200 000 kr

160 000 kr

360 000 kr

2 000 kr
435 750 kr

- kr
200 000 kr

1 000 kr
228 500 kr

1 000 kr
428 500 kr

29 250 kr

-

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2020 besluta
att

Anta ovanstående rambudget för verksamhetsåret 2020.
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1 200 kr

Proposition 2020:2 Prel. rambudget 2021
Efter utfört budgetarbete har styrelsen kommit fram till följande förslag till
preliminär årsbudget för 2021.
Budgetpost

Arrangemang
Organisation

Valberedning

Övrigt
Total summa utgifter
Intäkter

Regionsbidrag

Kyrkliga bidrag
Övrigt
Total summa intäkter

Förklaring
Budget 2020 Äskat
Våra pengar Budget 2021
Här är alla våra
arrangemang som vi har
undet året, så som STUM,
DÅM och RÅM.
355 000 kr 200 000 kr
145 000 kr
345 000 kr
Alla utgifter som rör
styrelsen ligger här under.
57 000 kr
- kr
57 000 kr
57 000 kr
Valberedningen har en
separat
budgetpost för att styrelsen
inte ska kunna ge dem
mindre pengar under året.
Deras arbete ska vara helt
skiljt från styrelsens.
Utigfter så som
administration,
hemsida och alla andra
förtroendevalda går under
den här budgetposten

Bidragen som vi får från
dem två
regionerna vi finns i ligger
under den här posten
Pengarna från stiftet och
våra
kollekter hamnar här. Den
här posten kan ändras
väldigt mycket under året.
Övriga inkomster, t.ex.
Stödmedlemmar

Resultat

kr

5 000 kr

5 000 kr

12 700 kr
429 700 kr

- kr
200 000 kr

12 700 kr
219 700 kr

419 700 kr

67 500 kr

-

kr

67 500 kr

67 500 kr

360 000 kr

200 000 kr

160 000 kr

360 000 kr

1 000 kr
428 500 kr

- kr
200 000 kr

1 000 kr
228 500 kr

1 000 kr
428 500 kr

5 000 kr

-

-

1 200 kr

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2020 besluta
att

Anta ovanstående preliminär rambudget för verksamhetsåret 2021.
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12 700 kr

8 800 kr

Proposition 2020:3 Stadgeändring
De senaste åren har det varit avhopp inom styrelsen. Det gör att antalet ledamöter minskar från
åtta, till endast sju. I stadgarna står det att vi måste vara minst hälften, dock minst fem personer
för att kunna ha ett möte. När antalet ledamöter minskar så blir det svårt att alltid vara minst fem
personer på ett möte. Distriktsstyrelsen skulle därför önska att den siffergränsen tas bort, så att
det bara krävs minst hälften av ledamöterna för att kunna ha ett DS möte.
Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2020 besluta
att

i §7 i stadgarna ta bort ”, dock minst fem (5)”
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Proposition 2020:4 Utdaterade policys
I enlighet med beslut från DÅM 2019 har distriktsstyrelsen under året gått igenom alla
policys, reviderat dem och meddelat alla som berörs av en policy att den har ändrats. Vi har även
passat på att skriva till några nya policys. För att underlätta detta arbete har distriktsstyrelsen
använt sig av förbundets policys som grund, så att vi slipper uppfinna hjulet själva igen.
Vi såg då att flera policys inte ägs av distriktsstyrelsen (en policy ägs av de som tog beslut om att
anta den), utan av årsmötet. Detta innebär att det bara är årsmötet som kan ändra i dessa, något
som oftast är dåligt. Vi vill att distriktsstyrelsen ska äga alla policys utom ”Policys för förtroendevalda
på distriktsnivå”, eftersom den policyn berör just distriktsstyrelsen. Det finns för närvarande två
andra policys som årsmötet äger, ”Likabehandlingspolicy” och ”Mobbning och trakasseri”.
På DÅM 2019 blev det diskussioner om policyn ”Mobbning och trakasseri”, och om det verkligen
var en policy eller inte. Distriktsstyrelsen tittade mer noggrant på den för att se vad som kunde
ändras för att öka tydligheten. Vi såg då att förbundet hade en väldigt bra policy, som tog upp
både likabehandling och mobbning. Distriktsstyrelsen vill därför använda sig av denna istället,
men att den då kommer ägas av distriktsstyrelsen så att vi kan göra revideringar utan årsmötet
vid behov.
Med ovanstående som grund så önskar därför distriktsstyrelsen att årsmötet ska ta bort policyn
”Mobbning och trakasseri” och ”Likabehandlingspolicy”.
Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2020 besluta
att

ta bort policyn ”Mobbning och trakasseri”

att

ta bort policyn ”Likabehandlingspolicy”
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MOTION 2020:1
Nattvandringsarrangemang på distriktsnivå
Nattvandringen ett arrangemang som har arrangeras av bland annat Norbergs lokalavdelning, Avesta
lokalavdelning (Nuvarande Avesta-Grytnäs) & Norbergs Scoutkår i olika svårhetsgrader av banor, en
lättare och en svårare (svart bana), sedan 1997 – 2017. 2018 blev de inställt p.g.a. för få lag och dåligt
med intresse. Nattvandringen arrangerades i skogarna runt Norberg/Avesta/Fagersta med start &
mål i Norberg. Detta är ett arrangemang vi skulle vilja anordna igen. En vandring över en natt ute i
skogen med olika stationer längst vägen samt en matstation halvvägs på banan vid lätta banan.
Vandringen kan vara mellan 2-3km med 6-8 stationer längst vägen.
Därför tycker vi i Avesta-Grytnäs Lokalavdelning att Nattvandringen skulle kunna födas på nytt och
önskar att de blir ett distriktarrangemang där distriktsstyrelsen kan få i uppdrag att se över
möjligheterna för ett arrangemang och tillsammans med lokalavdelningar arrangera Nattvandringen i
skogarna i vårat stift. Vi skulle önska att man då är i olika platser varje år om denna motion går
igenom .
Därför föreslår vi årsmötet besluta
att Ge i uppdrag till distriktsstyrelsen att tillsammans med olika lokalavdelningar ta upp
arrangemanget Nattvandringen igen.

____________________
Daniel Andersson
Avesta-Grytnäs Lokalavdelning
___________________
Rasmus Fogelberg
Avesta-Grytnäs Lokalavdelning
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Svar till Motion 2020:1
Vad vi kunde se så har arrangemanget tidigare legat i slutet på september. Det är
ungefär samtidigt som De Ungas Kyrkomöte brukar ligga, och strax innan STUM och
Rikshelgen. Det är en period med många andra arrangemang för distriktsstyrelsen och det kan
därför bli svårt att få tid att lägga ner den energi som krävs för ett bra arrangemang.
Motionen beskriver att arrangemanget blev inställt på grund av dåligt intresse. Att då, i en period
med många andra arrangemang, starta upp ett nytt kan därför bli problematiskt.
Vi tycker däremot att det låter som ett väldigt roligt arrangemang och hoppas därför att det kan
leva vidare med någon annan arrangör än oss. En idé kan vara att försöka samarbeta med lokala
scoutkårer eller själva leta bland andra lokalavdelningar. Vi hjälper gärna till med marknadsföring,
och skulle även kunna tänka oss hjälpa till ekonomiskt om det är någon investering som behöver
göras.
Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2020 besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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_____________________________

__________________________

Lucas Sevelin

Mathias Amrén

_____________________________

_____________________________

Jonathan Gunnstedt

Amanda Laine

_____________________________

_____________________________

Erik Bohm

David Andersson

_____________________________

_____________________________

Hannes Tegerstrand

Josefine Nergård

