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§21 Val av valberedning, antal och sammankallande 

§22 Övriga frågor 

§23 Mötets avslutande 
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Förslag till sammanträdesordning för årsmötet 2020 
 

 

 

 

 

YTTRANDERÄTT 

Alla medlemmar och stödmedlemmar som är deltagare vid årsmötet har yttranderätt. Presidiet 

kan bevilja övriga deltagare yttranderätt. 

 

YRKANDERÄTT 

Alla medlemmar har yrkanderätt. Motionärer har yrkanderätt då deras motion behandlas. 

Valberedningen har yrkanderätt när valen behandlas. 

 

RÖSTRÄTT 

Alla medlemmar har rösträtt efter att de har skrivit upp sig på röstlängden. Rösträtt kan utövas 

genom fullmakt. Medlemmar som behöver lämna mötet informerar presidiet så att 

röstlängden kan justeras inför kommande beslut.  

 

PLÄDERINGSRÄTT 

Medlemmar och stödmedlemmar som är på plats på årsmötet har pläderingsrätt. 

 

FÖREDRAGNING 

Föredragande av ett ärende kan göras av eventuell motionär eller styrelsen. Föredragningen är 

inte tidsbegränsad. 

 

TALARTID OCH AJOURNERING 

Talartiden vid pläderingar är max 2 minuter/pläderingstillfälle. Talartiden kan vid behov 

begränsas av presidiet. Presidiet har också rätt att vid behov ajournera sammanträdet. 

 

Text kring förhållningsregler kring specifikt Zoom 
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REPLIK 

Replik kan begäras för att svara på direkt tilltal från någon. Repliker går före i talarlistan och 

får högst vara en minut. Om den förste talaren vill begära replik, får den en kontrareplik. 

Replik och kontrareplik begärs hos och beviljas av presidiet. 

 

SAKUPPLYSNING 

Om man inte förstår eller om viktiga frågor saknas kan man fråga om hjälp. Om frågan ändå 

kvarstår begärs sakupplysning. Sakupplysningar begärs hos och beviljas av presidiet. 

Sakupplysning går före i talarlistan. 

 

STRECK I DEBATTEN 

Streck i debatten kan begäras av medlemmar, då man anser att debatten stannat upp, inte 

tillför något nytt och man vill gå till beslut. Begäran om streck i debatten bryter talarlistan. 

Beslutar årsmötet att sätta streck, så 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. 

 

BESLUT 

Beslut fattas med enkel majoritet. Det innebär att det förslag som de flesta röstar på fastställs. 

En förändring av stadgan måste beslutas med ¾ majoritet av antalet angivna röster eller med 

enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.  

 

RÖSTNING 

Röstning sker genom Voto.se  

 

RESERVATION 

Medlemmar kan lämna in en reservation, mot ett beslut som man inte kan ställa sig bakom. 

Reservationen kan eventuellt innehålla en motivering. Reservationer ska vara inlämnade till 

presidiet senast 30 minuter efter att mötets avslutande. 
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Stadgar 

STADGAR FÖR YRKESFÖRENINGEN FÖRSAMLINGSPEDAGOGER I SVENSKA KYRKAN  

Senast ändrad 2020-01-30 

§ 1 SYFTE  

Yrkesföreningen är en nationell fack- och partipolitiskt obunden sammanslutning för pedagogiskt 

yrkesverksamma inom Svenska kyrkan.   

Yrkesföreningen ska företräda medlemmar samt arbeta för församlingspedagogernas uppdrag och 

yrkesetik. Föreningen ska främja församlingspedagogiskens utveckling.  

§ 2 ORGANISATION  

Yrkesföreningens medlemmar företräds av en styrelse utsedd vid årsmötet.  

Styrelsen kan fritt samverka med parter som främjar föreningens syften.  

§ 3 MEDLEMSKAP  

Medlem kan den som har församlingspedagogisk examen enligt Svenska kyrkans ordning bli genom 

att ställa sig bakom föreningens syfte och betala den medlemsavgift som årsmötet fastställer.  

Stödmedlem kan den bli som ställer sig bakom föreningens syfte och betala den medlemsavgift som 

årsmötet fastställer.  

Endast medlem har rösträtt i organisationen beslutande organ.   

§4 REPRESENTATION  

Valbar till förtroendeuppdrag är medlem i Yrkesföreningen med undantag för föreningens revisorer.  

§5 MEDLEMSAVGIFT  

Medlemsavgiften löper per räkenskapsår och beslutas av årsmötet.  

§6 BESLUT  

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Sluten omröstning tillämpas då någon så begär. Vid lika 

röstetal avgör lotten.  
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§7 ÅRSMÖTE  

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut 

senast sex veckor före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. 

Varje medlem har motionsrätt.  

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:  

• Mötets behöriga utlysande  

• Justering av röstlängd samt adjungering.  

• Val av ordförande för årsmötet  

• Val av vice ordförande för årsmötet  

• Val av sekreterare för årsmötet  

• Val av vice sekreterare för årsmötet  

• Val av två justerare tillika rösträknare  

• Fastställande av föredragningslista  

• Framläggande av styrelsens verksamhets- och kassarapport  

• Framläggande av revisionsberättelse  

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

• Behandling av propositioner  

• Fastställande av eventuell medlemsavgift  

• Behandling av inkomna motioner  

• Fastställande av verksamhetsplan  

• Beslut om budget  

• Val av yrkesföreningens ordförande för ett år  

• Val av två ordinarie ledamöter för två år, samt eventuella fyllnadsval.  

• Val av suppleanter för ett år  

• Val av två revisorer för ett år  

• Val av revisorsuppleanter för ett år  

• Val av valberedning, antal och sammankallande  

• Övriga frågor  

 

§8 RÖSTRÄTT  

Rösträtt vid årsmötet har närvarande medlemmar i yrkesföreningen.  

Rösträtt kan utövas genom fullmakt.  
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§9 STYRELSEN  

Styrelsen är Yrkesföreningens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ samt 

beslutande organ då årsmötet ej är samlat.  

Styrelsen består av ordförande samt fyra ordnare ledamöter och två suppleanter.  

För att kunna väljas till styrelsen ska man vara medlem.  

Mandatperioden för ordinarie ledamöter är två år, vilket innebär att två av fyra ledamöter väljs varje 

år.  

Mandatperioden för suppleanter är ett år.  

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.   

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande jämte tre ledamöter är närvarande.  

Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal.  

§10 FÖRVALTNING  

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.  

§11 REVISION 

För granskning av Yrkesföreningens verksamhet och räkenskaper utser årsmötet två ordinarie 

revisorer jämte suppleanter. Styrelsen skall fortlöpande, minst kvartalsvis, låta revisorerna följa 

styrelsens arbete genom protokoll och ekonomirapporter. Styrelsen skall snarast efter årsskiftet 

överlämna räkenskaperna, bokslut, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga handlingar till 

revision. Revisionsberättelse ska lämnas senast 14 dagar före årsmötet. 

§12 STADGEÄNDRING  

Beslut om stadgeändring ska fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller 

med ¾-dels majoritet vid ett ordinarie årsmöte.  

§13 UPPLÖSANDE  

Beslut om Yrkesföreningens upplösande ska fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande årsmöten. Vid ett upplösande ska föreningens tillgångar överlämnas till Svenska Kyrkans 

Ungas riksförbund för att främja utbildning.  
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020  
 

Styrelsen  

 

Styrelsen 2019-01-30 - 2020-01-01 bestod av:  

  Karin Bergenheim, ordförande  

  Moa Arnberg, Håkansson, ledamot  

  Mattias Arousell, ledamot  

  Moa Karlström, ledamot  

  Roger Persson, ledamot  

  Jenny Lerström, kassör, suppleant   

  Rose Novenius, suppleant   

Från årsmötet 2020-01-30 bestod styrelsen av:  

  Karin Bergenheim, ordförande 

  Moa Arnberg, Håkansson, ledamot  

  Carolin From, ledamot  

  Jenny Lerström, kassör ledamot  

  Therese Ferngren Edlund, suppleant  

  Ann Karlsson, suppleant  

  t.o.m. 2020-12-07 Mattias Arousell, ledamot     

Styrelsen har under året haft åtta digitala, protokollförda möten.  

 

Eftersom vi vill vara en rikstäckande organisation och har en styrelse spridd över landet 

innebär det en stor kostnad att ses fysiskt, samtidigt blir fysiska möten mer kreativa och en 

förutsättning för att digitala möten skall bli konstruktiva. I mötesplanen låg ett fysiskt möte, 

men på grund av pågående pandemi har detta fått ställas in.   

  

Representation  

Styrelsens ambition har varit att finnas med i olika sammanhang där det känts värdefullt att 

möta medlemmar och blivande medlemmar. På grund av rådande omständigheter har vi inte 

varit representerade på något event under året. Styrelsen saknar ännu redskap för att mingla 

digitalt. Ordförande Karin Bergenheim deltog vid hearing ”Om kyrkliga utbildningar” - 

anordnad av SKUI.  

 

Kongress för församlingspedagoger samt årsmöte 2020   

Kongressen i Växjö samlade 99 personer och var ett samarrangemang med Växjö stift och 

SENSUS. Årsmötet 2020 hölls 30 januari i Växjö i samband med kongressen. Närvarade på 

årsmötet var 42 medlemmar.  
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Medlemmar  

Verksamhetsåret 2020 har ur medlemsrekryteringshänseende varit svårt, vi har lyckats behålla 

de befintliga medlemmarna och ser fram emot nya möjligheter till rekrytering under 2021. 

Vid tidpunkt för kallelsens utskick hade föreningen 117 medlemmar och 2 stödmedlemmar.    

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla kontakt med våra medlemmar, via medlemssida och 

Facebook och med medlemsbrev via mail.  

  

Kommunikation   

Föreningen arbetar med hur vi ska synas. Årets försäljning av profiltröjor har minskat något 

från föregående år. Under året har en ny svart huvtröja lanserats.   

Hemsidan har fått en allt mer levande funktion för föreningen. Styrelsen arbetar fortlöpande 

med att uppdatera och innehållsförstärka vår hemsida. Vi ser tydligt att detta är bra och viktigt 

för föreningen. Vi har under året lyft över det formella ansvaret för hemsidan kontra 

webdomänen från Peter Svärdsmyr till Mattias Arousell.  

Förutom hemsidan driver styrelsen också vår Facebooksida. Den används för medlemsdialog 

och information och är en viktig del i att marknadsföra föreningen och lyfta våra centrala 

frågor utåt.  

Under året har styrelsen uppdaterat foldern om Yrkesföreningen.  Tanken är att foldern skall 

kunna spridas till församlingspedagoger i Sverige vid kurser och andra mötestillfällen.   

  

Stiftskontakter  

Styrelsen har delat upp stiften mellan sig för att ha en tydlig direktkontakt med 

stiftspedagogerna och det som händer på stiftsnivå. Under året har den fördelningen varit 

följande:   

Uppsala Mattias Arousell t.o.m. 2020-12-07 därefter Karin Bergenheim    

Linköping Jenny Lerström  

Skara  Karin Bergenheim  

Strängnäs Carolin From  

Västerås Carolin From  

Växjö Ann Karlsson  

Lund Moa Arnberg Håkansson   

Göteborg Karin Bergenheim   

Karlstad Moa Arnberg Håkansson  

Härnösand  Therese Ferngren Edlund   

Luleå   Mattias Arousell t.o.m. 2020-12-07 därefter Therese Ferngren Edlund   

Visby  Ann Karlsson  

Stockholm  Jenny Lerström   
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Samverkan med Vision, KyrkA och lärarförbundet  

Våra fackförbund är en viktig dialogpartner och vi får också ekonomiskt stöd av dem. Under 

året har samarbetet känts lite mer lågprioriterat från Vision och KyrkA, likaså 

lärarförbundet.   

 

Kontakt med församlingspedagogutbildningen  

Vår kontakt på församlingspedagogutbildningen är programchef Astrid Antesten. Hon deltog 

tillsammans med en grupp studenter på kongressen i Växjö.   

Vi har uppmärksammat de nyutbildade församlingspedagogerna med ett brev och en gåva i 

form av ett USB-minne med vår logga.  

  

Församlingspedagog – tankar kring en skyddad yrkestitel  

Årsmötet 2019 gav styrelsen i tydligt uppdrag att fortsätta arbetet kring en skyddad yrkestitel. 

Under året har vi fortsatt att driva frågan framåt på olika sätt. Beslutet ligger hos kyrkomötet 

och vi har bland annat försökt driva frågan genom olika kyrkomötesombud, via våra fack och 

med en direkt skrivelse till kyrkostyrelsen. Vi gör detta i samverkan med stiftspedagogerna 

och med SKUI. Under året har styrelsen i dialog med bl.a. stiftspedagoger enats om att jobba 

för en legitimering av församlingspedagoger.   

  

Församlingspedagogernas roll i kyrkoordningen  

Årsmötet 2019 uppdrog också åt styrelsen att lyfta frågan om församlingspedagogernas roll i 

kyrkoordningen. Ordet församlingspedagog finns inte i kyrkoordningens texter till skillnad 

mot präst, diakon och musiker vilket vi som yrkesförening finner mycket olyckligt. Styrelsen 

upplever att denna fråga har en viss koppling till frågan om skyddad yrkestitel och vi har från 

styrelsen prioriterat samtalen kring titelskyddet. Under året har styrelsen i dialog med bland 

annat stiftspedagoger enats om att jobba för en legitimering framför ett titelskydd.   

Vad gäller kyrkoordningen ser vi att den frågan kommer att kräva än mer lobbyarbete 

gentemot kyrkomötets ombud. Frågan är absolut inte bortglömd av styrelsen, vi söker 

formerna för att göra ett bra lobbyarbete och lyfter frågan i de sammanhang den känns 

relevant. Här finns mycket för kommande styrelse att fortsätta med.   

  

Styrelsens tack  

Styrelsen vill härmed rikta ett tack till er medlemmar för verksamhetsåret 2020, utan er är vi 

ingen förening. Nu lägger vi året 2020 bakom oss och blickar framåt mot 2021.   

  

  

Karin Bergenheim, ordförande  
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Kassarapport 2020 
 

INKOMSTER Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Medlemsavgifter 12 200 15 000 10 100 

Stödmedlemsavgifter 0 0 200 

Bidrag 6 000 25 000 18 500 

Profilmaterial 16 772 25 000 560 

Administration 274 0 0 

Övrigt 10 060 0 9 800 

TOTALT 45 306 65 000 39 160 

 

UTGIFTER Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Profilmaterial 26 788 25 000 0 

Kläder 22 975 20 000 0 

USB 3 813 500 0 

Ring 0 4 500 0 

Årsmöte och kongress 9 940 20 000 15 304 

2020 0 0 14 624 

2021 11 940 10 000 680 

2022 0 10 000 0 

Styrelsen  11 162,85 10 000 3 605,4 

Resor, kost, logi 6 019,20 5 000 1 938 

Zoom   1 667,4 

Profilmaterial 4 700 4 500 0 

Uppvaktning 443,65 500 0 

Administration 2 937,5 5 000 1 622,5 

Reklam och info 0 2 000 0 

Porto och frakt 1 392 500 122 

Hemsida 410 500 410 

Bankkostnader 1 135,5 2 000 1 090,5 

Representation 2 585 5 000 0 

Utbildningsinstituten 734 2 000 0 

Kontakt med facken 706 1 000 0 

Kontakt med stiften 550 1 000 0 

Övrig representation 595 1 000 0 

Övrigt 7 360 0 9 800 

TOTALT 62 763,35 65 000 30 331,9 
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SUMMERING  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Inkomster 45 306 65 000 39 160 

Utgifter 62 763,35 65 000 30 331,9 

TOTALT -17 457,35 0 8 828,1 

 

BALANSRÄKNING Bokslut 2019 Bokslut 2020 

Ingående kapital 47 417,94 29 960,59 

Inkomster 45 306 39 160 

Utgifter 62 763,35 30 331,9 

TOTALT 29 960,59 38 788,69 

 

 

KOMMENTARER: 

I och med den pandemi som ägt rum har det varit ett annorlunda år än det som planerades.  

På posten ”övrigt” finns en inkomst samt utgift på á 9 800 kronor. Under de sista dagarna 

under 2019 uppdagades att yrkesföreningen har samma bankgironummer som ett 

postorderföretag har postgironummer. En god kontakt finns mellan yrkesföreningen och 

företaget, och pengar som sätts in felaktigt till oss återbetalas efter en kontakt med dem. 

Under våren 2020 gjordes ytterligare en drive för att sälja fler profiltröjor samtidigt som den 

nya i styrelsen skulle få tröjor. I pandemins spår har vi ju inte träffat så många nya 

medlemmar, vilket gör att efterfrågan från medlemmarna varit betydligt lägre än förväntat. Vi 

hade också mött en önskan att också erbjuda svarta tröjor, vilket gjorde att vi lyfte den frågan 

med vår leverantör. Tyvärr blev det en del kommunikationsmissar mellan tröjleverantören och 

styrelsen och vi tog tag i detta sent 2020 vilket gör att den kostanden kommer 2021.  

Tyvärr blev det ingen församlingspedagogkongress i Uppsala 2021. Planeringsgruppen har 

hunnit träffas fysiskt i Uppsala vid ett tillfälle, men både samarbetspartners (Uppsala stift, 

Sensus och Svenska kyrkans utbildningsinstitut) samt de tillfrågade föredragshållarna står 

redo att genomföra en kongress i Uppsala 2022. 

Styrelsens ”resor, kost och logi” är biljetter som har bokats till ett fysiskt möte som gång på 

gång skjutits upp. Dessa pengar finns innestående hos aktuellt flygbolag samt SJ.  

Representation på olika platser har varit svårt att genomföra, då många tillfällen där vi brukar 

finnas på plats, exempelvis Svenska kyrkans ungas riksårsmöte, genomförts digitalt eller för 

små, slutna grupper. Kontakt med utbildningsinstituten, fackförbund, stift och liknande har 

skett digitalt under 2020. 
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Revisionsberättelse 2020 



Yrkesföreningen församlingspedagoger i Svenska kyrkan 
Årsmötet 2021 
Styrelsen 
 

15 

 

 

Proposition 1 
 

Legitimering av församlingspedagoger 

 

Årsmötet 2020 gav styrelsen i tydligt uppdrag att fortsätta arbetet kring en skyddad yrkestitel. 

Under året har vi fortsatt att driva frågan framåt på olika sätt, främst genom dialog med 

stiftspedagoger med rekryteringsansvar samt Svenska kyrkans utbildningsinstitut.  

Frågan kring titelskydd har varit uppe i en motion till kyrkostyrelsen, där den har avslagits 

och det är svårt att komma vidare från det. I styrelsens samtal med stiftspedagoger har andra 

sätt att stärka församlingspedagogers yrkesroll och främja församlingspedagogik som 

kunskapsområde diskuterats. Istället för ett titelskydd känns det i nuläget mer aktuellt att driva 

frågan om en legitimering av utbildade församlingspedagoger, på samma sätt som exempelvis 

lärare har en lärarlegitimation. 

 

 

Därför föreslår styrelsen för årsmötet  

Att:  ge kommande styrelse uppdraget att driva frågan om en legitimering för  

  församlingspedagoger. 
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Proposition 2 
 

Gratis medlemskap första året 

 

Styrelsen har funderat kring hur vi aktivt kan värva medlemmar och på olika sätt låta nya 

församlingspedagoger lära känna Yrkesföreningen. Vi tänker att en del i detta vore att bjuda 

på medlemsavgiften första året.  

 

Därför föreslår styrelsen för årsmötet besluta 

att  nyutexaminerade församlingspedagoger erbjuds gratis medlemskap det år det 

tagit sin examen. 
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Proposition 3 
 

Medlemsavgift 2022 

 

Utifrån att man skall vara betalande medlem för att ha rösträtt på årsmötet behöver vi nu fatta 

beslut för 2022.  

2022 hoppas vi att fortsätter värva fler medlemmar – och förhoppningsvis klarar oss på 

samma summa som 2021. 

 

Därför föreslår styrelsen för årsmötet besluta 

att fastställa medlemsavgiften 2022 för medlemmar till 100:-  

fastställa medlemsavgiften för 2022 stödmedlemmar 100:-. 
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Proposition 4 
 

Verksamhetsplan 2021  

Verksamhetsåret 2020 har ju mer eller mindre blivit ett år av intet utifrån den pandemi vi alla 

lever i. Styrelsens förhoppning är att 2021 kommer att bli ett mer vanligt år och att föreningen 

då kan ta tag i mycket som fått stå tillbaka 2020. Därför är vår verksamhetsplan i stort sett en 

uppdatering av förra årets tankar inför ett friskare 2021.  

Yrkesföreningens huvudsakliga syfte är att arbeta med, och stärka varandra i, vår yrkesroll. 

Som yrkesförening vill vi därför se och uppmärksamma församlingspedagogernas frågor och 

behov vad gäller fortbildning och utveckling av våra tjänster. Vi vill värna 

församlingspedagogutbildningen och rekryteringen till den. Vi vill stärka 

församlingspedagogen som profession genom att driva frågan om titelskydd eller liknande.   

Vi vill också värna möjligheten för dem som arbetar på pedagogiska tjänster, fast med annan 

kompetens än församlingspedagogutbildningen att fortbilda sig.   

Vi vill arbeta för att församlingarna ska se behovet och värdet av pedagogisk kompetens i 

arbetslagen.   

Med detta i fokus vill vi arbeta upp föreningen genom medlemsrekrytering och nätverkande.   

Utifrån dessa mål och tankar har vi lagt årets verksamhetsplan och budget.   

  

INKOMSTER   

Medlemmar och medlemsavgifter   

När det gäller medlemmar och medlemsavgifter ser vi också 2020 en liten ökning, vilket vi 

hoppas är trend som håller i sig. Ju fler vi är i vår förening, desto starkare blir vi. Föreningens 

budget bygger på medlemsavgifter och på bidrag. Vårt mål för 2021 är 150 medlemmar  

Det finns möjlighet att bli stödmedlem i vår förening, en möjlighet som vi anser viktig att ha 

kvar, men det är ingen inkomst som vi räknar med.   

Budget 15 000:-  

  

Bidrag   

Bidrag till föreningen kommer främst från KyrkaA och Vision. Vi har inget avtal med 

fackförbunden, men hoppas genom vårt fortsatta arbete och ett gott samarbete få deras stöd.   

Budget 25 000:-  
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Profilmaterial   

Försäljningen av profilmaterial, framförallt våra tröjor, gör att det rör sig pengar både in och 

ut på föreningens konto. Under 2020 har nästan inget hänt här men vi hoppas kunna komma 

igång igen med  detta så att det går jämnt ut under 2021. När det gäller våra profilprodukter 

hade vi 2019 en omsättning på ca 25 000 kronor, och det tror vi är ungefär där vi kommer 

fortsätta ligga.   

 Budget 20 000:-  

 

UTGIFTER   

Vi fortsätter att marknadsföra våra profiltröjor som idag finns i vitt, rött och svart. Vi har 

också ett USB-minne som används både som gåva och finns för försäljning. Yrkesringen görs 

i samverkan med en guldsmed och är beställningsvara. Kostnaderna består i att ta fram 

schabloner och informationsmaterial, gåvor till nyutexaminerade församlingspedagoger och 

profilkläder till styrelsen.  

Kostnad: 20 000:-  

 

Årsmöte 2021   

Årsmöte 2021 kommer att i huvudsak bli digitalt. Delar av styrelsen och eventuellt ett 

presidium kommer att finnas på plats fysiskt i Norrköping.   

Kostnad för detta ca 5 000:-  

  

Årsmöte och kongress 2022  

I februari 2022 (datum ej satt ännu) så hålls årsmöte och kongress i Uppsala. Yrkesföreningen 

är med och arrangerar detta tillsammans med Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Uppsala 

stift samt Sensus Uppsala och Sensus Riks.   

 Kostnad 10 000:-  under budgetår 2021 till förberedelser  

  

Styrelsen   

Styrelsen kommer att fortsätta hålla sina möten via Zoom, men det är av stor vikt att styrelsen 

ses minst en gång om året. Vi i styrelsen ser det som en stor tillgång att vi är från så olika 

delar av landet, men det medför även en viss kost kostnad för kost och logi, en kostnad som vi 

tycker är prioriterad. I kostnad för styrelsen ingår även profilkläder samt uppvaktning. 

Uppvaktningen innebär avtackning för avgående ledamöter.   

 Kostnad 13 000:-   
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Administration   

En liten ökning ses under posten Administration från föregående år. Vi hoppas kunna sprida 

mer information kring yrkesföreningen i allmänhet och kongressen 2022 i synnerhet. Detta 

genom bland annat Facebookannonser.   

Kostnad 5 000:-   

  

Representation   

Representation i vår förening handlar främst om att synas på olika sätt. Detta sker i samverkan 

med stiften och Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och i Uppsala. Det sker även 

samtal med fackförbunden Vision, KyrkA samt Lärarförbundet. En liten summa ligger under 

Övrig representation, vilken syftar till exempelvis utställningsavgift under Svenska kyrkans 

ungas årsmöte eller andra sammanhang där vi känner att vi vill marknadsföra vårt yrke och 

vår förening.   

Kostnad 5 000:-   

  

 Titelskydd och utbildningsvägar   

Vi kommer att fortsätta arbetet med att driva frågan om titelskydd eller yrkeslegitimation för 

församlingspedagoger, eftersom det är en viktig fråga och ligger i linje enligt medlemmarnas 

önskemål. I linje med detta ser vi också ett behov att arbeta vidare med att få 

församlingspedagoger nämnda i kyrkoordningen.  
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Proposition 5 
 

Budget 2021 och preliminär budget 2022 

 

INKOMSTER Bokslut 2020 Budgetförslag 2021 Prel. budget 2022 

Medlemsavgifter 10 100 15 000 20 000 

Stödmedlemsavgifter 200 0 0 

Bidrag 18 500 25 000 25 000 

Profilmaterial 560 20 000 25 000 

Övrigt 9 800 0 0 

SUMMA 39 160 60 000 70 000 

 

UTGIFTER Bokslut 2020 Budgetförslag 2021 Prel. budget 2022 

Profilmaterial 0 20 000 25 000 

Kläder 0 15 000 20 000 

USB 0 500 500 

Ring 0 4 500 4 500 

Årsmöte och kongress 15 304 15 000 20 000 

2020 14 624 0 0 

2021 680 5 000 0 

2022 0 10 000 10 000 

2023 0 0 10 000 

Styrelsen  3 605,4 13 000 13 000 

Resor, kost, logi 1 938 6 000 6 000 

Zoom 1 667,4 2 000 2 000 

Profilmaterial 0 4 500 4 500 

Uppvaktning 0 500 500 

Administration 1 622,5 5 000 5 000 

Reklam och info 0 2 000 2 000 

Porto och frakt 122 500 500 

Hemsida 410 500 500 

Bankkostnader 1 090,5 2 000 2 000 

Representation 0 5 000 5 000 

Utbildningsinstituten 0 2 000 2 000 

Kontakt med facken 0 1 000 1 000 

Kontakt med stiften 0 1 000 1 000 

Övrig representation 0 1 000 1 000 

Övrigt 9 800 0 0 

SUMMA 30 331,9 58 000 63 000 
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SUMMERING  Bokslut 2020 Budgetförslag 2020 Prel. budget 2021 

Inkomster 39 160 60 000 70 000 

Utgifter 30 331,9 58 000 63 000 

SUMMA 8  828,1 2 000 7 000 

 

 


