Proposition 2021:1 Rambudget 2021

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2021 besluta
att anta ovanstående rambudget för räkenskapsåret 2021.

Proposition 2021:2 Prel. rambudget 2022

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2021 besluta
att anta ovanstående rambudget för räkenskapsåret 2022.

Proposition 2021:3 Block för block
Vi har sett under året hur behovet av att vi “moderniserar” och förnyar vår verksamhet i denna
tid av osäkerhet har stått inför tröskeln. Vi har under året utforskat olika alternativ och vad vi kan
göra för att bygga upp vår verksamhet så att vi hänger med i våran tids utveckling. Vi vill att våra
medlemmar ska ha en mötesplats för väntan emellan våra läger.
Därför har vi under året bokstavlig talat börjat bygga en mötesplats som vi i distriktsstyrelsen vill
att ni medlemmar äger. Det första blocket och vår första möjlighet är en Java Minecraft-server.
Med hjälp av befintlig kompetens i avgående styrelse så har vi en Minecraft server som kan
användas av våra medlemmar. Vi har under vår förvaltnings tid låtit servern vara en stängd server
som är öppen bara för de som anmäler sitt namn till oss i distriktet för att servern ska vara säker
från oönskat och oschysst beteende. Men vi vill att det ska vara upp till er att bestämma hur
servern ska förvaltas och i vilken mån den ska vara öppen.
Med ovanstående som grund så önskar därför distriktsstyrelsen att årsmötet ska välja hur öppen
servern ska vara

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2021 antingen besluta
att

Medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt får tillgång till servern,

att

Alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga får tillgång till servern, eller

att

Alla får tillgång till servern

Proposition 2021:4 Stadgeändring
(läsning 2)
Föregående årsmöte så hade vi en proposition om en stadgeändring som kan sammanfattas med
att vi i styrelsen vill att vid avhopp ändå ska kunna hålla beslutsmässiga möten om man är hälften
närvarande. När antalet ledamöter minskar så blir det svårt att alltid vara minst fem personer på
ett möte. Distriktsstyrelsen önskade därför och önskar fortfarande att den siffergränsen tas bort,
så att det bara krävs minst hälften av ledamöterna för att kunna ha ett beslutsmässigt DS möte.
Föregående år beslutade årsmötet:
“att lägga till “vid beslut över 25 000 kr måste minst 4 ledamöter rösta
för” i §7 i stadgarna. (Antagen med kvalificerad majoritet)
att i §7 i stadgarna ta bort ”, dock minst fem (5)”. (Antagen med enkel majoritet)”
Eftersom den andra att-satsen antogs med enkel majoritet behöver vi i år rösta om
distriktsstyrelsens förslag igen.

Distriktsstyrelsen i Svenska Kyrkans unga i Västerås distrikt föreslår därför årsmötet
2021 besluta
att i §7 i stadgarna ta bort ”, dock minst fem (5)”

Proposition 2021:5 Medlemskapsformer
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 distriktets stadgar ändras. I förslaget till beslut
finns den lydelse som ska gälla från och med nu.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2021 besluta
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.”

Proposition 2021:6 Hope Rescues Framtid
I utkanten av Mocambiques huvudstad Maputo ligger soptippen Hulene Dump. I området kring
soptippen lever flera hundra människor, varav över hälften av dem är barn. De lever i extrem
fattigdom och alla i familjen måste hjälpa till med försörjningen, även barnen. Det gör att dessa
barn inte får möjlighet att gå i skolan, utan de tillbringar istället dagarna på soptippen i hopp om
att hitta något att äta, återvinna eller i bästa fall sälja.
På plats vid Hulene Dump finns projektet Hope Rescue som arbetar för att hjälpa barnen som
lever i området. Barnen som medverkar i projektet får ett mål mat om dagen, sjukvård,
identitetshandlingar samt hjälp med skolgång och skolmaterial.
För att ge möjlighet till mer engagemang i församlingar och pastorat samt i stiftet, särskilt SKUs
lokalavdelningar, så startas under 2021 en ideell förening för att tillsammans driva projektet
vidare i Västerås stift.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt föreslår därför årsmötet
2021 besluta
att uppmana Hope Rescue att bilda en egen ideell förening där Svenska Kyrkans Unga Västerås
distriktsårsmöte erhåller minst en plats i dess styrelse.

