
Motion 2020:1  
Motion om läger- och friluftsfonden 

 

Läger är en stor del av Svenska Kyrkans Unga. Vi är tacksamma över att Läger- och friluftsfonden finns 

och kan bidra till distriktets lägerverksamhet.  

 

I och med att stadgarna är skapade utifrån ett penningvärde som var aktuellt 1991 anser distriktsstyrelsen 

att stadgarna borde uppdateras för att kunna använda kapitalet och fonden optimalt. Motionärens förslag 

gör att fler av distriktets lokalavdelningar dels får ökad tillgång genom Svenska Kyrkans Unga till läger i 

naturen, och dels har möjligheten att själva planera den verksamhet de är intresserade av, med hjälp av 

Läger- och friluftsfonden. .  

Vi anser även att det vore en god ide att låta Distriktsstyrelsen lägga fram inköpsförslag till 

Distriktsårsmötet och på uppdrag utrusta distriktet med lägerutrustning som kan lånas ut till 

lokalavdelningar som vill använda det när inte distriktet använder den.  

 

Denna motion kommer också göra det enklare för både våra medlemmar och distriktsstyrelsen att 

påverka Läger- och friluftsfonden genom årsmötet. Då distriktsstyrelsen uppmuntrar till att 

organisationens medlemmar ska skicka in motioner och påverka organisationen anser styrelsen att det 

underlättar om motionstoppen för både fonden och distriktets övriga motioner sammanfaller. Motionen 

uppmuntrar även styrelsen att vidare påverka och förbättra Läger- och friluftsfonden.  

 

Distriktsstyrelsen instämmer med motionären om att frigöra kapital och förtydliga stadgarna i Läger-och 

friluftsfonden skulle verka i ett fördelaktigt syfte för Svenska Kyrkans Unga i Växjö.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet  

att  bifalla motionen i sin helhet.   



Motion 2020:2 
Ju mer vi är tillsammans desto gladare vi blir! 

 

Distriktsstyrelsen håller definitivt med motionärerna om att lägret är en bra idé. Med en redan tillsatt 

planeringsgrupp och bestämda lokaler är det ett mycket bra förslag. Att marknadsföra på våra sociala 

medier och där vi annars brukar marknadsföra ses inte heller som ett problem. Vi i styrelsen ser positivt 

på en ökad verksamhet med ungdomar i åldern för Vintermötet (14-30 år) och vill motverka den tidigare 

nedåtgående trenden med färre aktiva i Svenska Kyrkans Unga. 

 

Det som styrelsen dock ser som potentiella problem är att det är ett år då det förhoppningsvis sker 

relativt mycket nytt i Växjö Stift. Planen är att vi ska ha två Minior- och Juniorläger om året så länge vi 

kan framöver, vilket innebär att det redan kommer ligga ett läger runt den tidsramen som föreslås i 

bilagan.  

 

Vi ser också lite ovisshet kring budgeten för år 2021. Vi hoppas att kunna få hjälp i anslaget från t.ex. 

landstinget, men budgeten för 2021 är i dagsläget planerat att gå jämnt ut. Med hänsyn till de små 

kostnaderna för mötet låter dock förutsättningarna goda för ytterligare ett arrangemang i Lindsdal. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsmötet: 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Motion 2020:3 
Ordförandeträffar 

Att kunna utbyta erfarenheter och tankar kan vara väldigt värdefullt som ordförande. Utmaningar kan 

vara samma i olika lokalavdelningar. Ordförandeträffar hade skapat en plats där ordföranden kan 

samarbeta, bli inspirerade eller utbyta idéer. Vi i distriktsstyrelsen vill hjälpa våra lokalavdelningar och 

deras ordförande så mycket vi kan, och detta är en idé som kan ta oss längre på den vägen.  

 

En ordförandeträff hade kunnat genomföras på flera olika sätt, till exempel i samband med våra andra 

arrangemang, som styrelseutbildningen och lägerplaneringskursen. På så sätt hade ordföranden från 

lokalavdelningarna fått värdefull information, samtidigt som resterande styrelsen och de som planerar 

läger också får värdefulla erfarenheter. Styrelsen ser mycket positivt på att ordföranden ska ha ordnade 

träffar i Växjö Distrikt.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

Motion 2020:4 

Budget 

Vi i Distriktsstyrelsen tycker det är en bra tanke med en mer förtydligande text till posterna i budget när 

rambudgeten tas upp. Det är viktigt att ombuden ska ha möjlighet att få en bättre förståelse för 

rambudgeten så att de förstår vad de röstar igenom. Distriktsstyrelsen vill förtydliga rambudgeten för 

ombuden genom att skriva en beskrivning för varje kategori som möjliggör ombuden att på ett rimligt sätt 

kunna påverka budgetbeslutet genom debatt och yrkanden.       

 

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 


