Verksamhetsberättelse 2020
Demokrati och ledning
Distriktsstyrelsen
Under året har följande personer suttit i distriktsstyrelsen:
Ordförande:
Ellinor Stridh - Pro Vero, Växjö
Vice Ordförande:
14+ Fredrik Andersson- Lindsdal.
14- Linn Erixon Storbaek – SKUJ, Jönköping.
Ledamöter
Noa Edwardsson - Månsarp, Jönköping
Kajsa Andersson- SKULJ, Jönköping
Simon Ahlqvist- SKUB, Jönköping
Emilia Sjöberg –Värnamo.
Suppleanter
Elias Ahlqvist- SKUB, Jönköping
My Fagergren- Torslunda.
Distriktsstyrelsen har haft 13 protokollförda möten under året 2020.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet är en egen grupp inom distriktsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar i
frågor som
inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Under året har arbetsutskottet bestått av:
Ellinor Stridh, ordförande
Fredrik Andersson, Vice ordförande
Linn Erixon Storbaek, Vice Ordförande
Noa Edwardsson
Arbetsutskottet har haft 1 möte under 2020.
Distriktsårsmötet
Distriktsårsmötet 2020 hölls den 28 Mars digitalt på Zoom. Det var 16 ombud som
deltog från 9 lokalavdelningar. Det beslutades att det skulle bli ett extra insatt
distriktsårsmöte på grund av rådande omständigheter.

Extra insatt distriktsårsmöte.
Det extra insatta årsmötet hölls digitalt den 21a November 2020. De punkter som
blivit bordlagda på årsmötet i Mars togs upp under detta möte. Det var 7 ombud
som deltog.
Riksårsmötet
Riksårsmötet 2020 hölls den 6-9 Augusti. Möteshelgen hölls digitalt på grund av
rådande pandemi. Det var 10 ombud som deltog från Växjö distrikt och ombuden
samlades i Kyrkans hus för att få gemenskap under helgen.

Grupper
Hemsidegruppen
Hemsidegruppen är en grupp som har lite extra ansvar för hemsidan. Framförallt
har gruppen ansvar att utveckla hemsidan. Under året som gått så har
distriktsstyrelsen valt att gå med i Svenska Kyrkans Ungas officiella webbsida, detta
har ännu inte genomförts men är under arbete.
I år har gruppen bestått av:
Kajsa Andersson, Linn Erixon Storbaek och Emilia Sjöberg.
Marknadsföringsgruppen
Marknadsföringsgruppen arbetar med att få Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift att
synas i olika sammanhang, både internt inom Svenska kyrkan och externt i till
exempel media och på allmänna platser. I år har marknadsföringsgruppen bestått
av: Kajsa Andersson, My Fagergren och Elias Ahlqvist.
Internationell kontaktperson

Fredrik Andersson är internationell kontaktperson.

Pressansvarig
Ellinor Stridh är pressansvarig.

Ekonomiansvariga
Ellinor Stridh, Noa Edwardsson och Emilia Sjöberg är ekonomiansvariga.

Utskott
Fredrik Andersson, Noa Edwardsson, Emilia Sjöberg och Elias Ahlqvist: utskottet 14+
Linn Erixon Storbaek, Kajsa Andersson, Simon Ahlqvist och My Fagergren: utskottet 14-

Kontaktpersoner till förbundet

Ellinor Stridh och Linn Erixon Storbaek är kontaktpersoner till förbundet.

Lokalavdelningskontakter

I år har varje styrelsemedlem blivit tilldelad ett antal lokalavdelningar var. Syftet har
varit att varje medlem då ska ha huvudansvaret för kontakten med dessa.
Uppdelningen av årets lokalavdelningar är:
Fredrik som kontaktperson för: Lessebo, S:t Johannes församling, S:t Birgitta
församling, Torslunda, Två systrars församling; Ålem, Oskarshamn - Blå Jungfrun.
Linn som kontaktperson för; SKUJ, Braås Rottne (BRO), Vetlanda, ÅsedaNottebäck.
Simon som kontaktperson för; Alvesta församling, Huskvarna- Hakarp, Långaryds
församling, Skärstad- Ölmstad, Reftele.
Kajsa som kontaktperson för; Bankeryd, Månsarp, Norra Hestra församling,
Skillingaryd, Värnamo och SKUFFE.
My som kontaktperson för; Lindsdal, Nybro, Oskarshamn- Blå jungfrun, Ålem,
Alvaret.
Elias som kontaktperson för; Byarum, Skillingaryd, Reftele, Värnamo.
Noa som kontaktperson för; Bymarken, Norrahammar- Sandseryd,
Voxtorp-Gällaryd, Hovslätt, Sävsjö, Ljungarum.
Emilia som kontaktperson för; Östra Torsås, Gnosjö, Ljungby, Pro Vero Växjö,
Nöbbele och Villstad.
Revisorer
Räkenskapsrevisorer har varit Växjö stifts räkenskapsrevisorer. Sakrevisorerna har
under året varit Nicole Ridegård och Sofia Devall.

Samarbeten, föreningar m.m.
Tallnäs
Tallnäs ekonomiska förening driver Stiftsgården Tallnäs som är en del i vår
verksamhet i Växjö stift. På Tallnäs Vårstämma representerade Torsten
Thorvaldsson och Ellinor Stridh Svenska Kyrkan Unga i Växjö stift. Vi är den
organisation som äger flest andelar och med våra andelar i Stiftsgården Tallnäs vill
vi verka för att gården bibehåller sin ungdomsprofil och sin familjära känsla.
Läger och kurser
Läger- och friluftsfonden

Lägerplaneringskurs
Under året har det inte erbjudits någon lägerplaneringskurs på grund av pandemin.
Nattkampen
Nattkampen blev framflyttad till hösten 2021.
Styrelseutbildning
Det har i år inte kunnat genomföras någon styrelseutbildning på grund av rådande
omständigheter.
SKU Växjö-Gamerz
Under rådande omständigheter kände distriktsstyrelsen att vi vill ha möjlighet att
kunna samtala och umgås på andra sätt än på samma plats som andra. Detta gjorde
att en Discord-kanal skapades som heter SKU Växjö -gamerz. På kanalen har det
genomförts spelkvällar med spel som bland annat; Among us, Minecraft och
jackbox. Distriktsstyrelsen har som ambition att fortsätta att arbeta med och
utveckla kanalen för att kunna ha kontakt med fler medlemmar, dels genom spel
men även att kunna ha samtalskvällar, samt att kunna samarbeta med andra distrikt
som har tagit efter iden med spel-kanaler.
Minior- och juniorlägret
2020 delades minior och juniorlägret upp i två delar. 23-24 och 24-25 oktober.
Temat var ”en resa runt världen”. Det var 30 deltagare och 10 funktionärer som
deltog. Under lägret hölls aktiviteter kopplade till miljö och olika kulturer. Biskop
Fredrik skickade även en hälsning.
Vintermötet
Den 28e December 2020 till 1 Januari 2021 hölls ett digitalt vintermöte. Det var en
stor variation på aktivitetsutbud som det gick att delta på hemifrån. På schemat
fanns allt från bibelstudier till bakning, hälsning från Biskop Fredrik, andakter och
speltillfällen tillsammans.

