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Sammanträdesordning 2020
Vad är ett distriktsårsmöte? Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i
Västerås stift högsta beslutande organ. Årsmötet är ett tillfälle för inspiration, beslut
och utbyte av erfarenheter. Det är under årsmötet som vi tillsammans tar ut riktningen för
Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift.
Vad är demokrati? Alla ska vara med och bestämma om det som berör dem och det kan man
göra på olika sätt, antingen genom ”direktdemokrati” eller genom ”representativ demokrati”. I
direktdemokrati samlas alla som är berörda av ett beslut och bestämmer tillsammans, det är vad
ni gör i lokalavdelningarna. I representativ demokrati väljer man ut några representanter/ombud
som får i uppdrag att besluta för alla andra. Det är det som sker vid ett distriktsårsmöte. Då har
ni i er lokalavdelning valt ombud på ert årsmöte, som ska föra er talan vid distriktsårsmötet.
Hur många ombud får man skicka? Det bestäms utifrån hur många medlemmar
lokalavdelningen rapporterat föregående år. 1–25 medlemmar = 2 ombud, 26–50 medlemmar =
3 ombud, 51–75 medlemmar = 4 ombud, fler än 75 medlemmar = 5 ombud. En lokalavdelning
kan aldrig ha fler än fem ombud.
Vad är sammanträdesordning? För att alla ska vara säkra på vilka regler som gäller under
årsmötet så finns det en sammanträdesordning som kort förklarar vad som gäller och vad
uttrycken betyder.
PLENUM
I plenum (plenarförhandlingarna) ställs utskottens förslag mot originalförslaget.
TALARLISTA
För att uppmuntra till att fler personer gör inlägg i de olika frågorna gäller ett system med två
talarlistor. Första gången som någon yttrar sig i en fråga blir den personen uppsatt på första
talarlistan. När samma person vill göra ytterligare inlägg i frågan blir den uppsatt på den andra
talarlistan. Innan personer på den andra talarlistan får yttra sig måste den första talarlistan vara
tom.
TALARTID OCH AJOURNERING
Talartiden kan vid behov begränsas av presidiet. Presidiet har också rätt att vid behov ajournera
sammanträdet.
FÖREDRAGNING
Föredragning av ett ärende kan göras av representant för det utskott som behandlat ärendet,
eventuell motionär och distriktsstyrelseledamot. Föredragningen kan tidsbegränsas av presidiet.
YTTRANDERÄTT
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Alla medlemmar, vuxenmedlemmar och stödmedlemmar som är närvarande vid
Distriktsårsmötet har yttranderätt. Presidiet kan bevilja övriga närvarande
yttranderätt.
YRKANDERÄTT
Ombud och distriktsstyrelseledamöter har yrkanderätt. Motionärer har yrkanderätt
då deras motion behandlas.
NOMINERINGSRÄTT
Ombud och distriktets valberedning har nomineringsrätt.
REPLIK
Replik kan begäras för att svara på direkt tilltal från någon. Repliker går före i talarlistan. Om den
förste talaren vill besvara repliken, får den personen en kontrareplik. Replik och kontrareplik
begärs hos och beviljas av presidiet.
SAKUPPLYSNING
Om du inte förstår ärendet eller om viktiga frågor saknas kan du fråga om hjälp. Sakupplysning
begärs hos och beviljas av presidiet. Sakupplysning går före i talarlistan.
ORDNINGSFRÅGA
Ordningsfråga kan begäras, när det gäller frågor eller förslag som gäller själva sammanträdet men
inte sakfrågan. Ordningsfråga begärs hos och beviljas av presidiet. Ordningsfråga går före i
talarlistan.
SAMTALSPAUS
Samtalspaus kan begäras, när ombuden behöver sitta i smågrupper och diskutera en fråga innan
diskussionerna i plenum fortsätter eller beslut tas. Samtalspaus begärs hos och beviljas av
presidiet. Presidiet får bryta talarlistan för samtalspaus.
PLÄDERING
Deltagare med yttranderätt får plädera. Pläderingstiden och ordningsformer för plädering kan
regleras av presidiet.
STRECK I DEBATTEN
Ombud kan begära streck i debatten då den anser att debatten har stannat upp, inte tillför något
nytt och alla verkar vara redo att gå till beslut. Streck i debatten begärs hos en coach som tar
begäran till presidiet. Begäran om streck i debatten bryter talarlistan. Beslutar årsmötet att sätta
streck, får den som vill yttra sig i ärendet skriva upp sig på talarlistan. Talarordningen lottas
sedan. Ingen får därefter tillkomma på talarlistan och inga nya yrkanden kan göras.
TYST BÖN
Tyst bön kan begäras, när ombuden vill få en stund för att be i en fråga. Tyst bön begärs hos och
beviljas av presidiet. Presidiet får bryta talarlistan för tyst bön.
BESLUT
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Beslut fattas med enkel majoritet. Det innebär att det förslag som de flesta röstar på
fastställs. En förändring av stadgarna måste beslutas med kvalificerad, ¾, majoritet
av antalet angivna röster eller med enkel majoritet vid två på varandra följande
Distriktsårsmöten.
ERSÄTTARE
Ersättare ersätter ett ombud vid frånvaro. Om ett ombud är frånvarande en kortare tid så behövs
ingen ersättare. Ersättare anmäler sig hos presidiet och får då ett eget röstkort i samband med att
ombudets röstkort lämnas in.
RÖSTRÄTT
Den som är ombud och har sitt röstkort, har rösträtt. Röstkortet får ombuden när de checkar in.
Ombud som kommer efter att incheckningen har stängt hämtar sitt röstkort hos presidiet. Som
ombud ansvarar du själv för att vara på plats i plenum vid omröstningar. Röstlängden visar hur
många röstkort som är utlämnade. Ombud som behöver lämna pågående möte lämnar sitt
röstkort till presidiet. Där kan sedan ombudets ersättare hämta ut sitt röstkort. Om ombudet inte
har en ersättare kommer presidiet att justera röstlängden inför nästa beslut.
RÖSTNING
Röstning sker genom acklamation, det vill säga ja-rop, samtidigt som röstkorten sträcks upp.
Presidiet gör en uppskattning av antalet röster för respektive förslag. Ombud som inte är nöjda
med presidiets bedömning begär votering. Detta sker genom att ombudet håller upp sitt röstkort
och ropar “votering” innan klubban faller men efter att presidieordförande har meddelat vad
beslutet blev. Vid votering håller ombuden upp sina röstkort så att presidiet kan göra en
bedömning och meddelar resultatet. Ombud som ännu inte är nöjda med presidiets uppskattning
kan då begära rösträkning. Detta sker genom att ombudet håller upp sitt röstkort och ropar
“rösträkning” innan klubban faller, men efter att presidieordförande har meddelat vad beslutet
blev. Vid rösträkning räknas rösterna av de utsedda rösträknarna och resultatet skrivs in i
protokollet. Om det blir lika antal röster avgörs frågan genom lottdragning. Vid personval ska
sluten omröstning ske när ett ombud, presidiet eller en nominerad begär det. Alla personval som
anges i §6 i stadgarna ska resultera i en tillsättning av en fysisk person per post.
BLANK RÖST
En blank röst räknas inte som en avgiven röst. I praktiken blir därmed en blank röst ett
ställningstagande, men påverkar inte resultatet.
OGILTIG RÖST
En röst där för många alternativ kryssats i räknas som ogiltig röst, och räknas inte med i totalt
avgivna röster.
RESERVATION
Ombud kan skriftligen lämna in en reservation mot ett beslut som den inte ställer sig bakom.
Reservationen kan innehålla en motivering. Reservationer ska vara inlämnade till presidiet senast
tjugo minuter efter årsmötets avslutande.
ÄRENDEN

5

Ärenden är de förslag och frågor som behandlas på årsmötet. Ärenden väcks
genom propositioner, skrivelser och motioner eller interpellationer. Under årsmötet
får inga nya ärenden väckas. Distriktsårsmötet kan, om mötet inte vill fatta beslut i
ett ärende, besluta att bordlägga det till nästa Distriktsårsmöte eller att uppdra åt
distriktsstyrelsen att fatta ett beslut.
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Ordlista 2020
Acklamation
Omröstning genom att som ombud rösta med JA-rop, och hålla upp sitt röstkort.
Detta betyder att du aldrig säger "Nej" vid röstning. (Läs vidare i sammanträdesordningen under
punkten “Röstning”)
Ajournering
En paus i förhandlingarna där det går bra att lämna plenisalen (rummet).
Andra läsningen
En del beslut behöver tas upp på två årsmöten efter varandra, till exempel beslut om stadgar.
Stadgar ska inte vara så enkla att ändra på, därför behöver många vara överens om att ändra på
dem. Om de bara beslutas med enkel majoritet (mer än hälften – men mindre än ¾ av ombuden)
skickas dessa frågor vidare till nästa Distriktsårsmöte som får möjlighet att ta samma beslut igen.
Detta ärende beslutas då i “andra läsningen”.
Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet innebär att årsmötet röstar om att föreningen tar på sig ansvaret för styrelsens
beslut, verksamhet och bokföring för föregående år.
Att-sats
Ett förslag till vad som ska bestämmas, förslaget ska inledas med ordet att.
Exempel:
Jesus Davidsson föreslår årsmötet besluta
att
köpa glass till alla ombud
Avgiven röst
Det totala antalet röster för eller emot ett förslag som kommer in vid en sluten omröstning. Det
är också möjligt att avstå från att rösta eller rösta blankt, men detta påverkar inte beslutet.
Exempel:
I en omröstning angående en stadgeändring röstar 15 personer bifall, 4 personer röstar avslag, 8
personer röstar blankt och 3 avstår från att rösta. Röstningen har därmed 19 stycken avgivna
röster av 30 i röstlängden. Stadgeändringen, som behöver kvalificerad majoritet, kommer då gå
igenom direkt eftersom det blir 15 av 19 röster, alltså 79% för bifall till förslaget.
Avslå
Rösta nej till ett förslag.
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Balansräkning
En sammanställning av tillgångar (pengar på banken, pengar som andra är skyldiga
oss samt saker vi äger) och skulder på årsbasis.
Beslut
När årsmötet ska bestämma vad de tycker i ett ärende.
Beslut i klump
Att besluta om flera att-satser samtidigt eller välja flera personer samtidigt.
Bifalla
Rösta ja till ett förslag.
Bokslut
Det gemensamma namnet på resultat- och balansräkningen. Distriktsårsmötet beslutar om
bokslutet ska fastställas (godkännas).
Bordläggning
Ett ärende som skjuts upp till ett senare tillfälle eller möte.
Budget och rambudget
Budgeten är en sammanställning av hur inkomster och utgifter ska fördelas under kommande år.
Rambudgeten är en kortfattad version av budgeten.
Debatt
Tillfälle då alla som har yttranderätt får gå upp i talarstolen och berätta vad de tycker i det
aktuella ärendet.
Enhälligt
När alla ombud är överens och vill samma sak går det att rösta om beslutet var enhälligt. Det ger
beslut extra kraft.
Ersättare
Kan ersätta ombud som har fått förhinder eller lämnat mötet. När det är aktuellt hämtar
ersättaren ut sitt röstkort hos presidiet.
Fyllnadsval
Detta sker när en person slutat sitt uppdrag tidigare än vad som bestämts. Då väljs en ny person
till det uppdraget på tiden som är kvar.
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Föredragning
När den som har skrivit en motion, proposition eller interpellation (fråga) får
berätta vad den handlar om.
Föredragningslista
Handling som visar vad och i vilken ordning olika frågor ska diskuteras och bestämmas om. Kan
också kallas för dagordning.
Förvaltningsberättelse
Det gemensamma namnet på verksamhetsberättelsen och bokslutet.
Interpellation
Fråga som skickas in till distriktsstyrelsen för att besvaras vid Distriktsårsmötet.
Justerare
En person som väljs på mötet för att läsa igenom protokollet och kontrollera så att det som står
där stämmer med det som beslutades.
Kallelse
Inbjudan till Distriktsårsmötet. Kallelsen ska innehålla datum, tid och plats samt information om
anmälan.
Majoritet - Enkel majoritet och kvalificerad majoritet
Enkel majoritet är när över 1/2 (50%) av ombuden röstar för samma sak. På det här sättet tas de
flesta beslut.
Kvalificerad majoritet är när 3/4 (75%) röstar för samma sak. Stadgeändringar och beslut om
organisationens upplösning ska tas med kvalificerad majoritet.
Motion
Ett skriftligt förslag som inkommit från medlem eller lokalavdelning till Distriktsårsmötet innan
motionsstopp. Motionsstoppet regleras i stadgarna.
Mötets behöriga utlysande
Fråga om kallelsen till Distriktsårsmötet har skickats ut i enlighet med stadgarna.
Nominera
Föreslå personer till förtroendeuppdrag.
Nomineringsrätt
Ombud och distriktets valberedning har rätt att föreslå personer till förtroendeuppdrag.
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Observatör
En deltagare som har yttranderätt. Alla lokalavdelningar och distrikt får skicka
valfritt antal observatörer till Distriktsårsmötet.
Ombud
Representant från lokalavdelning som har röst-, yrkande- och yttranderätt. Hur många ombud
lokalavdelningen får skicka avgörs av hur många medlemmar som fanns i distriktet föregående
år.
Ordningsfråga
Fråga av praktisk karaktär som gäller själva mötet.
Originalförlag
Den ursprungliga att-satsen i motionen eller propositionen.
Plenum
Ombudens gemensamma möte.
Plädera
Tala för en nominerad person om varför den bör väljas till ett specifikt förtroendeuppdrag.
En plädering ska alltid tala positivt för och aldrig negativt emot en nominerad.
Presidium
De som leder mötet och skriver ned vad som bestäms. Ett presidium består av ordförande,
sekreterare och ibland en assistent.
Proposition
Ett skriftligt förslag som har inkommit från distriktsstyrelsen till Distriktsårsmötet.
Protokoll
Handling där sekreterarna skriver ner det som beslutas.
Replik och kontrareplik
När någon har blivit personligt tilltalad i en debatt och vill svara, begär personen replik.
Kontrareplik är att svara på den repliken när du har blivit personligt tilltalad.
Både replik och kontrareplik går före talarkön.
Reservation
Innebär att ett ombud ställer sig emot ett beslut. Detta skrivs då in i protokollet som en
reservation. Reservationer ska vara inlämnade till presidiet senast 15 minuter efter årsmötets
avslutande.
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Resultaträkning
En sammanställning som visar hur mycket pengar organisationen har fått och hur
mycket pengar vi har betalat ut under året. Resultatet ska visa om det blivit förlust
eller vinst under perioden.
Revisorer - Räkenskapsrevisorer och sakrevisorer
Räkneskapsrevisorer granskar ekonomin så att allt har gått rätt till och lämnar en
revisionsberättelse till Distriktsårsmötet.
Sakrevisorer granskar verksamheten så att allt har gått rätt till och lämnar en
revisionsberättelse till Distriktsårsmötet.
Revisorerna lämnar ett förslag till beslut om ansvarsfrihet. Revisorerna väljs av Distriktsårsmötet.
Röstkort
Varje ombud får ett röstkort vid incheckningen. Om du kommer efter att incheckningen har
stängt checkar du in i mötesbyrån, men får hämta ditt röstkort hos presidiet strax före mötets
början.
Rösträknare
Väljs av årsmötet för att räkna röster då rösträkning begärs och vid sluten omröstning.
Rösträkning
Ett ombud kan begära rösträkning för att säkerställa ett röstresultat med exakta röstsiffror.
Rösträtt
Den som är vald till ombud och som innehar ett röstkort har rätt att rösta i beslut.
Sakupplysning
En faktafråga kopplat till ärendet som behandlas.
Sammanträdesordning
Mötets regler. Här bestäms till exempel vilka som har yrkanderätt och hur en votering ska gå till.
Samtalspaus
Kort tid för diskussion i smågrupper.
Sluten omröstning
När det ska vara hemligt vad alla röstar på så får alla rösta anonymt. Detta kan antingen ske
genom en lapp som lämnas till rösträknarna eller via ett digitalt formulär.
Stadgar
Organisationens egna regelverk.
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Streck i debatten
När ett ombud tycker att diskussionen i debatten står stilla kan den be presidiet att
stoppa diskussionen. Detta kallas att sätta streck i debatten. Om du vill läsa hur det
går till – läs i sammanträdesordningen.
Talarlista och talartid
Alla som har rätt att yttra sig i talarstolen på årsmötet är talare, när flera vill tala så behövs det
ofta en talarlista, det är kösystemet till talarstolen. Ibland behöver talartiden begränsas då många
vill tala i talarstolen.
Verksamhetsberättelse
Ett dokument som berättar vad distriktet har gjort under föregående år. Med hjälp av det ska
distriktsstyrelsen visa att det som bestämdes på förra Distriktsårsmötet har följts.
Votering
Omröstning genom att ombuden håller upp sitt röstkort under en lite längre tid, för att ge
presidiet tid för en mer noggrann bedömning. (Läs vidare i sammanträdesordningen under
punkten “Röstning”)
Yrkande och yrkanderätt
Ett skriftligt förslag från ett eller flera ombud på Distriktsårsmötet rörande årsmötesärenden.
Att ha yrkanderätt innebär att man får lämna ett sådant förslag. Ombud och
distriktsstyrelseledamöter har yrkanderätt. Motionärer har yrkanderätt då deras motion
behandlas.
Yttrande och yttranderätt
Ett uttalande från talarstolen, det kräver yttranderätt
Alla medlemmar, vuxenmedlemmar och stödmedlemmar som är närvarande vid
Distriktsårsmötet har yttranderätt. Presidiet kan bevilja övriga närvarande yttranderätt.
Ärende
Något som Distriktsårsmötet ska besluta om.

Saknar du något ord i ordlistan?
Skicka e-post till info@skuvasteras.se och berätta vilket så kanske det kommer med på nästa möte.
Behöver du en förklaring redan nu? Fråga någon vid ditt bord eller någon från distriktsstyrelsen.
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STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS
UNGA VÄSTERÅS DISTRIKT
Stadgarna senast ändrade vid distriktsårsmöte 2019

§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
§ 2 ORGANISATION
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta
beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa
årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i
respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där
distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där
förbundsstyrelsen väljs.
§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och
innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en
lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och
stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap
är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar 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. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en
aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig
bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd
stödmedlemsavgift.
§ 4 REPRESENTATION
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelning utse ombud. Två för de
första tjugofem medlemmarna och ett för varje påbörjat tjugofemtal medlemmar, dock
högst fem ombud. Antalen ombud utgår från antalet rapporterade medlemmar 31
december föregående år. Deltagande i årsmötet bekostas av sändande organ. Ombud får
bara representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt vid distriktsårsmöten. Sammanträdesordningen reglerar övrigas
deltagande i årsmötena.
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§ 5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten
omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten.
§ 6 ÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas före april månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst en månad före årsmötet. Årsmötet
beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till
årsmötet skall skickas till lokalavdelningarna tillsammans med kallelse för årsmötet.
Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motion skall vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötets början. Distriktsstyrelsens ordförande och
vice ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år med växelvis avgång. Vid
årsmötet skall följande ärenden förekomma, utskottsarbete bör ske: Justering av röstlängd.
Fråga om mötets behöriga utlysande. Fastställande av sammanträdesordning. Fastställande
av föredragningslista. Val av presidium för årsmötet. Val för justerare av årsmötets protokoll.
Verksamhetsberättelse. Revisionsberättelse. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Behandling av propositioner. Behandling av motioner. Behandling av motioner till
Riksårsmöte. Fastställande av medlemsavgift. Fastställande av verksamhetsplan och budget
för innevarande år. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för kommande
år. Val av distriktsordförande. Val av ordinarie ledamöter. Val av vice distriktsordförande för
ett år (väljs bland de ordinarie ledamöterna). Val av två räkenskapsrevisorer och två
suppleanter. Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte. Val av valberedning.
Valberedningen skall ha som målsättning att styrelsen skall innehålla jämn könsfördelning,
åldersfördelning och representera rörelsens olika grenar samt ha geografisk spridning.
§ 7 STYRELSE
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och flytande
antal ledamöter. Distriktsstyrelsen utser inom sig eller utom sig sekreterare, kassör och
firmatecknare. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på dennes
uppdrag. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då en majoritet av dess aktiva ledamöter är
närvarande, dock minst fem (5). Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt
eller annan.
Valbar till distriktsstyrelsen är den som är döpt, medlem i Svenska Kyrkans Unga och som
inte innehar ett förtroendeuppdrag i en organisation som är rasistiskt eller på annat sätt
diskriminerande.
§ 8 FÖRVALTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll skall
överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas
senast två veckor före årsmötet och ska vara hos de utsedda ombuden minst en vecka före
årsmötet.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller 1/3 av de anslutna
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lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts
om ordinarie årsmöte.
§ 10 STADGEÄNDRING
Förslag till stadgeändring skall vara hos distriktsstyrelsen senast sex veckor före årsmötet.
Ändring av stadgarna fodrar enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, eller ¾
majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.
§ 11 UPPLÖSNING
Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med minst enkel
majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Svenska Kyrkans Ungas i Västerås
stifttillgångar skall vid upplösningen överlämnas till Stiftssamfälligheten att användas till
barn- och ungdomsarbete i stiftet.
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_____________________________

__________________________

Lucas Sevelin

Mathias Amrén

_____________________________

_____________________________

Jonathan Gunnstedt

Amanda Laine

_____________________________

_____________________________

Erik Bohm

David Andersson

_____________________________

_____________________________

Hannes Tegerstrand

Josefine Nergård

Valberedningens förslag
Årsmötesordförande
Victor Månsson, Tomasgården
Årsmötessekreterare
Emanuel Hellström, Norrbo
Antal personer i distriktsstyrelsen
9 personer (8 ledamöter + ordförande)
Distriktsordförande, 1 år
David Andersson, Camelot
Vice distriktsordförande, 1 år
Hannes Tegerstrand, Stiftsgården Rättvik
Ordinarie ledamöter, 2 år
Julia Domberg, Camelot (Nyval)
Erik Widenfalk, Stiftsgården Rättvik (Nyval)
Maja Gjervaldsaeter, Stiftsgården Rättvik (Nyval)
Vakant
Fyllnadsval ledamöter, 1 år
Emanuel Hellström, Norrbo (Nyval)
Moa Ahlin, Kungsör (Nyval)
Ledamöter som sitter kvar
Josefine Nergård, Sala-Norrby-Möklinta
Hannes Tegerstrand, Stiftsgården Rättvik
Nominering till Finnåkers Kursgårds årsstämma 2020 och adjungerad i Finnåkers
Kursgårds styrelse till 2020
Charlotte Brolin, Camelot (Omval)
Revisorer
Robin Ahlberg, Avesta Grytnäs (Omval)
Vakant
Revisorsuppleant
Vakant

