
Verksamhetsberättelse 2022 
 

Demokrati och ledning 
 
Distriktsstyrelsen 
Under året har följande personer suttit i distriktsstyrelsen: 
 
Ordförande: 
Kajsa Andersson- SKULJ, Jönköping 
 
Vice Ordförande: 
Elias Ahlqvist- SKUB, Jönköping 
Felicia Karlsson - Pro Vero, Växjö 
 
Ledamöter: 
Anna Gustavsson - Blå Jungfrun, Oskarshamn 
Maximillian Yngvesson - Ljungby 
Victor Blixth - Skillingaryd 
Elina Kharazmi - SKUFFE, Jönköping 
 
Suppleanter: 
Nelly Strömberg - SKUB, Jönköping 
Oskar Johansson - Reftele  
 
Distriktsstyrelsen har haft 9 protokollförda möten under året 2022. 
 
 
Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet är en egen grupp inom distriktsstyrelsen. Arbetsutskottet 
beslutar i frågor som inte kan vänta till nästa styrelsemöte.  
Arbetsutskottet har under 2021 bestått av: 
 
Kajsa Andersson ordförande 
Elias Ahlqvist, Vice ordförande 
Felicia Karlsson, Vice Ordförande 
Elina Kharazmi 
 
Arbetsutskottet har haft x protokollförda möten under 2021. 

 

 

 

 



Grupper 
 
Hemsidegruppen 
Hemside-gruppen 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.  
 
Hemsidegruppen har under 2022 bestått av: 
Oskar Johansson, Kajsa Andersson och Victor Blixth. 

 
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.  
 
Marknadsföringsgruppen har under 2022 bestått av:  
Anna Gustafsson, Felicia Karlsson, Victor Blixth och Elina Kharazmi. 
 
Internationella kontaktpersoner 
De internationella kontaktpersonernas roll är att ha den främsta kontakten 
när det gäller samarbeten internationellt. 
 
Internationella kontaktpersoner under 2022 har varit: 
Maximilian Yngvesson och Elias Ahlqvist. 
 

Pressansvarig 
Den pressansvariges roll är att ha den främsta kontakten utåt med media och 
göra ev. uttalanden.  
 
Pressansvarig under 2022 har varit: 
Kajsa Andersson 
 
Ekonomiansvariga 

De ekonomiskt ansvarigas roll är att under årets gång ha extra koll på 
ekonomirapporter under året, samt sätta upp budgetförslag för kommande år.  
 
Ekonomiansvariga har under 2022 varit: 
Elina Kharazmi, Nelly Strömberg och Kajsa Andersson. 
 

Utskott 
Utskottet 14+ har under 2022 bestått av: 
Felicia Karlsson, Victor Blixth, Maximilian Yngvesson, Elina Kharazmi. 
 
Utskottet 14- har under 2022 bestått av: 
Elias Ahlqvist, Nelly Strömberg, Anna Gustafsson och Oscar Johansson. 



 
Kontaktpersoner till förbundet 
Kontaktpersonerna till förbundets roll är att ha den främsta kontakten med 
förbundsstyrelsen och kansliet, för att få information som gäller både hela 
organisationen och distriktet. 
 
Kontaktpersoner till förbundet har under 2021 varit: 
Kajsa Andersson, Elias Ahlqvist och Felicia Karlsson 

 
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: 
 
Elias Ahlqvist som kontaktperson för lokalavdelningarna: Alvesta, Byarum, 
Huskvarna-Hakarp, Månsarp, Nöbbele. 
 
Felicia Karlsson som kontaktperson för lokalavdelningarna: Lessebo, 
Oskarshamn-Blå Jungfrun, Två systrars, Ålem. 
 
Victor Blixth som kontaktperson för lokalavdelningarna: Braås Rottne, 
Gnosjö, Långaryd, Pro Vero Växjö, Sävsjö. 
 
Elina Kharazmi som kontaktperson för lokalavdelningarna: Ljungarum, 
Ljungby, Nässjö, Åseda-Nottebäck. 

 
Anna Gustafsson som kontaktperson för lokalavdelningarna: Alvaret, 
Lindsdal, Nybro, S:t Johannes, Torslunda. 
 
Välja Maximilian Yngvesson som kontaktperson för lokalavdelningarna: Norra 
Hestra, Villstad, Värnamo, Bymarken. 
  
Nelly Strömberg som kontaktperson för lokalavdelningarna: Bankeryd, 
Hovslätt, Norrahammar och Sandseryd, Skärstad Ölmstad, Ulfsparregården. 
 
Oskar Johansson som kontaktperson för lokalavdelningarna: Reftele, S:t 
Birgitta, Skillingaryd, Voxtorp & Gällaryd. 
 
 
Revisorer 
Räkenskapsrevisorer har varit Växjö stifts räkenskapsrevisorer.  
Sakrevisorer har varit Mårten Bjöörn och Torsten Thorvaldsson. 
 
 
 
 
 



Samarbeten, föreningar m.m. 
 
Tallnäs 
 
Stiftsgården Tallnäs är fortsatt en del av vår verksamhet. Vi vill fortsätta verka 
för att Stiftsgården Tallnäs ska bibehålla sin ungdomsprofil och sin familjära 
känsla.  
 
 

Årsmöten 
 
Distriktsårsmötet 
Distriktsårsmötet 2022 hölls den 25-26 Mars på stiftsgården Tallnäs. Det var 
16 ombud som deltog. En ny Distriktsstyrelse och Valberedning valdes in, 
samt fick distriktsstyrelsen i uppdrag att välja ombud till riksårsmötet.  
 
 
Riksårsmötet 
Riksårsmötet 2021 hölls den 5-7 Augusti. Möteshelgen hölls på stiftsgården 
Flämslätt. Det var 8 ombud som deltog från Växjö distrikt. 
 

Läger och kurser 
 
Läger- och friluftsfonden 
 
Inga ansökningar om bidrag har inkommit undet 2022.  
 
Lägerplaneringskurs 
Under året har det inte erbjudits någon lägerplaneringskurs. 
 
Nattkampen 
Nattkampen genomfördes i Skee, Strömstad och växjö stift hade ett lag på 
plats som tävlade.  
 
Styrelseutbildning 
Det har i år inte kunnat genomföras någon styrelseutbildning. 
 
 
Miniorlägret och juniorlägret 
 Den 31 mars - 2 april 2022 hölls Miniorlägret på Tallnäs stiftsgård. Lägret 
hade x deltagare och temat var “”. Lägret var fyllt av aktiviteter med mycket 
samarbete, klurigheter och många andakter och gudstjänst. 
 
 Den 28 - 30 oktober 2022 hölls Juniorlägret på Tallnäs stiftsgård. Lägret hade 
100 deltagare och temat var “Disney”. Lägret var fyllt av aktiviteter med 
mycket samarbete, klurigheter och många andakter och gudstjänst. 



 
 
Vintermötet 
Den 28 December 2022 - 1 Januari 2023hölls ett vintermöte. Temat var “In 
the name of love”. Under dagarna hölls föreläsningar och bibelstudium, och 
till kvällarna hölls aktiviteter häng och mycket annat intressant och kul.  


