
Motionssvar 2022:1

Styrelsen vill tacka för motionen och engagemanget som motionären bidrar till.

Motionärer skriver om att SKU betalar ett belopp till SSF som inte motsvarar de fördelar som
denna hyra ger oss. DS skulle vilja förtydliga vilka förmåner som SKU får av SSK avtal. För
hyran som ligger på 75 000 om året får vi tillgång till Kapellet, bokning av lektionssalar,
SKU förråd och DS och alla lokalavdelningar i Växjö Distrikt får hyra kyrkans hus under
dessa villkor. Login blir gratis. Det finns för tillfället 26 bäddar tillgängliga i kyrkans hus. Det
gör kyrkans hus en utmärkt plats för att hålla lägerplaneringskurser, styrelsekursesr eller
fördjupningshelger.

DS instämmer med motionären om att det låga användandet av kyrkans hus under pandemin
inte har gynnat oss. Men DS vill ändå betona vad kostnaderna skulle vara betydligt högre om
alla möten var förlagda på Tallnäs. Se excel dokument.

Ett läger kostar runt 290 00 till 330 000 för 26 deltagare och 10 träffar.  Även om vi skulle
dela denna kostnad i hälften så är det inte i närheten av vad hyran på kyrkans hus vilket är 75
000.

DS vill tillägga att SSF och Tallnäs inte är konkurrenter och stiftet inte “håller” på någon
sida. SKU var tidigare den aktören som ägde flest andelar av Tallnäs. Tallnäs ekonomiska
förening upphörde 2021 och SKU förlorade sin andel i Tallnäs. Detta betyder att vi inte
längre har rabatt på tallnäs logi och kost som vi har haft innan och vi inte längre äger andelar
här. Situationen i Tallnäs har varit mycket osäker under pandemin men det senaste beslutet
från stiftsfullmäktige är att Tallnäs får 14 miljoner av stiftet för renoveringar för att sedan bli
oberoende av externa bidrag. DS vill även betona att vi värderar att ha en mötesplats i mitten
utav stiftet, vilket är Växjö, för att alla ska ha lika långt att åka.

Motionären nämner förrådet, vi anser att förrådet är en del av de förmåner vi får men det är
en fördel bland många och det är inte frågan om förrådet som har tyngden i detta samtal. Vi
har också undersökt motionärens lösningsförslag och vi kan konstatera att: Jakob har ingen
källare

Med detta vill vi säga att vi anser att avtalet med SSF är väldigt förmånligt för Svenska
kyrkans Unga. Det är väldigt mycket billigare än Tallnäs. Vi behöver många mötesplatser
som Svenska kyrkans officiella barn och ungdomsorganisation och Tallnäs och SSF behöver
inte stå som motpoler utan vi har möjligheter att använda oss av båda.

DS föreslår därför Årsmötet

att avslå motionen i sin helhet


