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Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stifts Etik- och Miljöpolicy.

sr,r

Skapelsen är en central del inom den kristna tron, likaså inom vår
organisation. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift vill bedriva sin
verksamhet på ett etiskt försvarbart sätt, grundat i kristna värderingar.
Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift vill därför värna om miljön och
öka medvetenheten kring hur en påverkar skapelsen och klimatet.

"Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (matt
7:12)

Målgrupp:
Alla inköp som görs inom Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift
Riktlinjer för miljöarbetet inom Svenska kyrkans Unga i Stockholm Stift
1. VI ser att ett ansvarstagande förhållningssätt inför miljö och rättvisefrågor är
en självklar del i SKUSS ..
2. VI ser att inför inköp, resor och dylikt prioriterade varor, färdmedel och annat
som framställts, produceras och framdrivs på ett miljö-, ekologiskt- och
rättvisemärkt sätt.
3. Vi ser att SKUSS enbart köper in Fairtrade-märkt kaffe, te, drickchoklad,
kakao, socker och bananer. Vid inköp av övriga varor där rättvise-märkning
kan vara ett alternativ förordas att valet faller på Fairtrade-märkta eller WFTO
(World Of Fair Trade Organization) produkter. Exempel på övriga varor är t
shirtar, vin, blommor och leksaker.
4. Vi ser att det finns rimliga gränser för sådana tjänster och varor med ett lågt
ekonomiskt inköpspris och/eller bekvämlighet.
5. Då föreningen i stor utsträckning bedriver sin faktiska verksamhet i dels
Stockholm stift, samt olika församlingars lokaler hänvisas även Stockholm stift
miljöpolicier och Svenska kyrkans miljöcertifiering. (Vision och policy för
miljöarbete inom Stockholm stift, bifogat längre ner i dokumentet).
6. Samt värnar vi och hänvisar Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift att
förhålla sig till förbundet miljöpolicy, i den mån det är möjligt.
7. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift lägger stor vikt på kärl-sortering och
ser att detta som en central del i förvaltarskapet i, under och efter
arrangemang arrangerat av Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift. Samt att
detta tillhandahåller förvaltarskapstanken i Svenska kyrkan:
Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor
förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra
medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta
rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i övrigt.
Det handlar om att utnyttja olika naturtillgångar för att tillgodose

människors behov och om att vårda naturen med tanke på dess
egenvärde och på framtida generationers behov.
8. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift uppmanar även Lokalavdelningar att
följa denna policy av principskäl men också för att värna om vår skapelse. "Vi
skall göra människor som är vår av-bild, li-ka oss" (1 mos, 1 :26)
9. Resa i miljömässiga tecken, i första hand välja kollektivtrafik och tåg i den
mån de går. Samt försumma lathet kring bilkörning och flygtrafik, refererat till
FN:s miljömål.
10. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift lägger även vikt på vegetariskt mat
och kommer därför förhålla sig till vegetariskt mat och fika i största möjliga
mån under styrelsesammanträden samt införskaffa ett vegetariskt mål om
dagen under Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stifts arrangemang och
läger. Detta var ett beslut på förbundsnivå under stora årsmötet 2011.

Vision och policy för miljöarbetet i Stockholms stift
Teologisk utgångspunkt
Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand, därför är livet heligt och värdefullt i sig.
Guds skapelse är en gåva till alla människor och som kristna har vi ett ansvar att
förvalta denna gåva. Kristus har kommit för att hela det som har brustit, också när
det handlar om människans relation till Guds skapelse.
Vision
Svenska kyrkan i Stockholms stift ska värna skapelsen och verka för en hållbar
utveckling, där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar, både lokalt
och globalt.
Policy
Inom Stockholms stift ska omsorgen om Guds skapelse, vår miljö genomsyra all
verksamhet och prägla det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av
kretsloppsprincipen, d.v.s. vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna
användas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga
resursförbrukning. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta
alla led, t.ex. vård och skötsel av naturtillgångarna, inköp och upphandling,
produktion, transporter, avfallshantering. Stiftsorganisationen skall också främja en
rättvis handel. Hela miljöarbetet ska ses som en kontinuerlig process där det
övergripande syftet är att utveckla och förbättra metoder och tillvägagångssätt i
riktning mot en hållbar ekologisk utveckling.
Samtliga verksamma inom stiftsorganisationen, anställda, förtroendevalda och
ideella medarbetare, ska vara införstådda med och inbegripna i stiftets miljöarbete.
Detta ska ske genom kontinuerlig utbildning, information och inspiration.
Stockholms stiftsorganisation ska vidare främja och verka för att all verksamhet inom
stiftet på församlings och samfällighetsnivå, bl.a. genom utbildning och information,
blir diplomerad enligt Svenska kyrkans eller annat motsvarande
miljödiplomeringssystem.
Stiftsorganisation ska också sprida goda exempel på medvetet miljöarbete utanför
stiftsorganisationen till enskilda och organisationer som på olika sätt kommer i
kontakt med stiftet och dess verksamhet.

SVENSKA KYRKANS UNGAS ETIK- OCH MILJÖPOLICY
Antagen av Förbundsstyrelsen 2014-10-11

Allt vad ni vill att människorna skall göra for er, det skall ni också göra for dem.

Matt 7:12

Svenska Kyrkans Unga vill bedriva sin verksamhet på ett etiskt försvarbart sätt, grundat i kristna värderingar.
Svenska Kyrkans Unga vill värna om miljön och tycker därför att det är viktigt att vara medveten om hur de
val som görs påverkar skapelsen och klimatet. Genom att ta ställning i dessa frågor kan Svenska Kyrkans Unga
vara goda kristna förebilder.

SYFTE

Svenska Kyrkans Ungas etik- och miljöpolicy syftar till att lyfta fram de särskilda krav Svenska Kyrkans Unga
har vad gäller etiskt, socialt och klimatmässigt ansvar vid inköp.

MÅLGRUPP

Alla som gör inköp å Svenska Kyrkans Ungas vägnar.

MÅLSÄITNINGAR

Svenska Kyrkans Unga vill vara ett föredöme i frågan om socialt hållbar handel och vill stödja lokala och
miljömässigt hållbara producenter både i Sverige och i andra länder.

RIKTLINJER OCH SPECIFIKA KRAV MED AVSEENDE PÅ

ETISKT, SOCIALT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVAR VID INKÖP
Svenska Kyrkans Unga ska sträva efter att

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Inhandla och använda produkter certifierade av Fairtrade och KRAV-märkta produkter. Om det inte
finns Fairtrade- eller KRAV-märkta varor där inköpen görs ska dessa varor efterfrågas för att visa på
efterfrågan och påverka affären till förändring. Se nedan för mer information om märkning.

Välja miljömärkta varor som tillverkas eller odlas lokalt.
Inhandla miljömärkt rengöringsmedel och tvättmedel.

Inhandla datorer, papper, kontorsmaterial, telefoner med mera som är miljömärkta samt är
producerade på ett socialt hållbart sätt.

Ta fram produkter till Materiallagret och informationsmaterial (till exempel t-shirts och broschyrer)
som är producerade med hänsyn till miljön, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och
FN :s barnkonvention.

Ta hänsyn till miljöeffekter som sker vid produktion och transport, till exempel användning av
regnskogsmaterial och transporters längd.

Undvika att köpa livsmedel som har erkänt stor negativ miljöpåverkan, såsom icke grönlistad fisk.

Vid inköp av animaliska produkter välja produkter där djurens levnadsstandard varit så god som
möjligt.
Källsortera allt avfall. Gamla datorer och kontorsmaterial ska återvinnas eller återanvändas, inre
slängas.

•
•
•
•
•
•
•

Återanvända befintliga produkter innan nya köps, samt sälja eller ge bort befintliga produkter när de
inte längre behövs.
Undvika plast, metall och andra energikrävande förpackningar.
Undvika engångsmaterial, onödiga förpackningar och emballage.
Välja miljövänliga varor som kan återvinnas helt eller delvis.
Kopiera dubbelsidigt om så är möjligt.
Se till att frivilliga och korttidsanställda vid riksarrangemang känner till denna policy så att Fairtrade
och andra socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara produkter finns i cafeterior med mera.
Resa på ett sätt med så lite miljöpåverkan som möjligt, genom att i första hand resa med tåg eller
kollektivtrafik.

Vid Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang ska:
• Produkter certifierade av Fairtrade och KRAV-märkta produkter användas. Enligt uttalande på Stora
Årsmötet 2005 ska åtminstone kaffet, teet och chokladen vara certifierade av Fairtrade (då
Rättvisemärkt).
• Det serveras en vegetarisk måltid per dag, enligt beslut av Stora årsmötet 2011. Möjlighet till
undantag ska finnas genom anmälan om specialkost.
MÄRKNINGAR

Vid inköp av varor ska dessa helst vara märkta med en eller flera av följande märkningar:
Elektronik: TCO, EPEAT, Energystar, Svanen och EU-Ecolabel.
Rengöringsmedel: Bra miljöval och Svanen.
Matvaror: KRAV-märkt, Fairrrade, MSC och ekologiskt.
Profilprodukter: Fairtrade, FSC, KRAV-märkt och ekologiskt.
HÄNVISNINGAR

För avtal och upphandlingar hänvisas till Svenska Kyrkans Ungas upphandlings- och inköpspolicy.
För riktlinjer kring miljövänligt resande hänvisas till Svenska Kyrkans Ungas resepolicy.

REKOMMENDATION

Svenska Kyrkans Unga rekommenderar distrikt och lokalavdelningar att använda sig av denna etik-och
miljöpolicy. Varje distrikt och lokalavdelning är fri att skriva en policy som passar dem.
UPPHOV OCH ANSVAR

Det här dokumentet har tagits fram av förbundsstyrelsen i samarbete med förbundskansliet och arbetsgruppen
för globala påverkansfrågor. Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för förbundets policydokument.
Förbundsstyrelsen och kanslichefen ansvarar för att policyn följs.
SVENSKA KYRKANS UNGAS ETIK- OCH MILJÖPOLICY I KORTHET

Alla inköp, upphandlingar och avtal gjorda i Svenska Kyrkans Ungas namn ska stämma överens med
organisationens etik- och miljövärderingar, utifrån den gyllene regeln (Matt. 7: 12). Detta för att värna om
både medmänniskor och skapelsen.
Vid inköp av varor ska dessa helst vara märkta med en eller flera av följande märkningar:
Elektronik: TCO, EPEAT, Energystar, Svanen och EU-Ecolabel.
Rengöringsmedel: Bra miljöval och Svanen.

Matvaror: KRAV-märkt, Fairtrade, MSC och ekologiskt.
Profilprodukter: Fairtrade, FSC, KRAV-märkt och ekologiskt.
Vid arrangemang anordnade av Svenska Kyrkans Unga ska det varje dag serveras minst en vegetarisk måltid,
enligt beslut från Stora årsmötet 2011. Möjlighet till undantag ska finnas genom anmälan om specialkost.

Deltagande i aktivitet/arrangemang/läger/konferens arrangerat av Svenska
Kyrkans Unga eller Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift

ST FT

Du som deltar i aktiviteter/arrangemang/läger/konferenser arrangerat av Svenska Kyrkans
Unga, Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift eller Svenska kyrkan och är subventionerat
och/eller betalt av Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift medger ditt deltagande i detta
avtal.
Vid icke deltagande av aktivitet/arrangemang/läger/konferens erfordras den icke deltagande
personen betala subventionerade kostnader och/eller no-show-avgift.
Godtagna skäl undanbedes vara av sjukintyg, OM deltagaren meddelat sitt icke deltagande
till arrangören. Vid uteblivet svar av deltagande erfordras deltagaren betala
subventionerade kostnader och/eller no-show-avgift.
Detta avtal avser och behandlas av ansvarig projektledare, och ska vara inlämnad innan sitt
deltagande. Vid riks-arrangemang ansvarar ordförande. Detta avtal är ej bindande, utan
förhåller sig till aktivitetens/arrangemanget/lägret/konferens längd.

Namn på aktivitet

Jag medger mitt deltagande i aktivitet/arrangemang/läger/konferens, såväl medveten om
ovanstående konsekvenser. (Ringa in svar)

JA

Sigantur

Namnförtydligande

Nej

Beslutsunderlag OSS - Handläggning av protokoll

Jag som sekreterare önskar ett annat sätt att hantera protokollen då det är svårt att få till ett
protokoll som är färdigt att justeras direkt efter mötet. Det innebär för mycket stress som påverkar
resultatet och jag tror att det blir lättare även för mötesordförande och justerare att se på
protokollet med fräscha ögon om en åtminstone får en natts sömn på sig. Detta kräver en ändring i
vår arbetsordning för att inga tvivel ska råda om hur vi hanterar protokollen i framtiden.

Därför föreslår jag distriktsstyrelsen besluta att

Under punkten "Handläggning av protokoll" ändra från:
"Protokoll och därtill hörande bilagor bör granskas och signeras av mötesordförande,
mötessekreterare och mötesjusterare direkt efter avslutat mötestillfälle, senast innan
nästkommande möte. Godkänt protokoll skall så fort som möjligt, dock senast två veckor efter
sammanträdet, delges kansliet, utskott och den övriga styrelsen. Kansliet ansvarar för att protokoll
vidarebefordras till revisorer, offentliggörs för medlemmarna samt för förvaring av till handlingarna
lagda protokoll i original."

Till:

"Protokoll och därtill hörande bilagor skall granskas, justeras och signeras så fort som möjligt, dock
senast innan nästkommande möte. Godkänt protokoll skall så fort som möjligt, dock senast två
veckor efter sammanträdet, delges kansliet, utskott och den övriga styrelsen. Kansliet ansvarar för
att protokoll vidarebefordras till revisorer, offentliggörs för medlemmarna samt för förvaring av till
handlingarna lagda protokoll i original."

Av Rebecca Regner

Beslutsunderlag för kontaktlokalavdelningar för verksamhetsåret 2017/2018
I arbetet med detta beslutsunderlag har alla styrelseledamöter blivit tilldelade
lokalavdelningar utefter vart de bor samt hur många varje ledamot önskade, projektgruppen
har gjort sitt bästa för att varje ledamot skall ha relativt nära till sin kontaktlokalavdelning.
Varje ledamot skall efter varje kontakt och/eller besök till sin lokalavdelning fylla i en logg
som finns i dropbox. Detta görs för att styrelsen tillsammans med våra anställda skall ha koll
på hur kontakten har förts mellan ledamöterna och lokalavdelningarna.

Kontaktlokalavdelningar för verksamhetsåret 2017/2018
Signe
1. Fresta
2. Hammarby ( Upplands Väsby)
3. Sollentuna
Patrik W
I. Solna
2. Sundbyberg
3. Kallhäll - Superhjältar
Jonny
I. Färingsö
2. Västerled- SKRUV
Rebecca R
1. Täby
2. Husarö
Lisa
I. Nacka
2. Saltsjöbaden
3. Saltsjö-Boo
Rebecca L
1. Österåker-Östra Ryd
2. Danderyd
3. Värmdö
4. Djurö-Möja-Nämdö
Sophie
J. Vaxholm
2. Vallentuna

Daniel
1. Engelbrekt
2. hej Sofia!
3. Högalid
Richard
i.Botkyrka
2.T.U.G.G
3. Huddinge- The Holy Gang
4.Vantör
Patrik A
1. Bränn.kyrka
2. Skärholmen- Youth of soul
3. Farsta
Alba
1. Segeltorp- Sankt Mikael
2. Skarpnäck-SKB
3.Spånga-Kista
4. Dalarö
5. Vällingby- LIGAN
Madde
J. Västerhaninge/ Österhaninge
2. Tyresö
3. Lidingö
4. Hedvig Eleonora

Distriktsstyrelsen föreslås besluta

att
att

anta dokumentet för
kontaktlokalavdelningar för
verksamhetsåret 2017 /2018

lägga dokumentet till handlingarna

Lokalavdelning

Botkyrka
Brännkyrka församling
Dalarö ungdomsgrupp
Danderyds församling
Djurö-Möja-Nämdö församling
Engelbrekt
Farsta församling
Fresta
Färingsö
Hammarby församling
Haninge
Hedvig Elenora
Hej Sofia!
Huddinge -The Holy Gang
Husarö
Högalid
Lidingö
LIGAN Vällingby
Nacka
Saltsjö-Boo
Saltsjöbaden
Sankt Mikael
Skarpnäck - SKB
Skärholmen - Youth of soul
Sollentuna
Solna
Spånga-Kista
Sundbybergs församling
Superhjältar i Kallhäll
T.U.G.G, Tumba
Tyresö
Täby
Vallentuna pastorat

Namn

Richard
Patrik A
Alba
Rebecca L
Rebecca L
Daniel
Patrik A
Signe
Jonny
Signe
Madeleine
Madeleine
Daniel
Richard
Rebecca R
Daniel
Madeleine
Alba
Lisa
Lisa
Lisa
Alba
Alba
Patrik A
Signe
Patrik W
Alba
Patrik W
Patrik W
Richard
Madeleine
Rebecca R
Sophie

Kontakt 2017/2018 (besök/mejl/samtal)

Kontakt via kansliet

Vantör
Vaxholm
Värmdö (SKUHID)
Västerled, SKRUV
Österåker - Östra ryd

Richard
Sophie
Rebecca L
Jonny
Rebecca L

Beslutsunderlag konstituering av Internationella utskottet
Distriktsstyrelsen föreslås besluta
Att

internationella utskottet ska bestå av Daniel Andersson, Rebecca Lundberg,
Madeleine Friberg Ahlm, Signe Wolf, Stina Ekholm Tysk, Elin Dellås, Oskar
Allerstrand och Kim Kuld.

Daniel och Madde
Reflektion kring konferensen i Lund femte september 2017
Under det senaste året har ställningstagande till dopets ändrats. För att fortfarande behålla dopets
mening i samhället och för att få Svenska kyrkans medlemmar att vilja fortsätta föra dopet vidare.
Dessa nuvarande och framtida åtgärder var det som diskuterades utifrån nio olika stifts perspektiv
och erfarenheter.
Lund har under de senaste åren haft ett gediget arbete kring dopet och legat i framkant, jämfört
med resterande stift. Därför tog de intiativ till att bjuda in Sverige 13 stift för att konturera kring
dopet och dopets mening.
Då detta är en satsning inom Svenska kyrkans som organisation så är det svårt för oss som
organisation att få raka direktiv på hur vi kan vara en resurs, men detta kommer diskuteras under
projektets gång. Det är väldigt strukturella former som behöver förändras och förbättras, såsom
kommunikation, information och marknadsföring. Stockholm Stift vill att SKUSS ska vara en
självklar resurs kring satsningen av dopet.
Vad kan SKUSS göra?
-Ta fram marknadsmässigt material, som värnar om dopet såsom dopljusstake, dopljus,
dopklänning. Då det är en bristvara i församling och väldigt traditionsenligt, detta kan förnyas.
Detta sågs som mycket positivt under diskussionerna den femte september 2017.
-Uppmana medlemmar att åka och/eller arrangera pilgrimsresor i dopets tankar. Material och
färdiga pilgrimsvandringar finns.
-Detta kommer göra att vi som SKUSS kan få upp ögonen hos den målgrupp som idag är
underrepresenterat, om vi ser medlemsstatistiken.
-Se till att vi som organisation inte glömmer bort att det är den teologiska starten inom vårt liv i den
kristna tron.
"Dopet gör skillnad när vi pratar om det, men inte för mig"
Fråga till medlemmarna:
Hur kan Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift ses som resurs för stiftets satsning på dopet
enligt er?

Protokoll Frilufsutskottet
29 augusti 2017 klockan 18:30
Skolhuset, Kammakargatan 13
Närvarande: Nettan, Bettan, Tobbe, Martin, Markus, Andreas, Sofia och Signe
Anmält frånvaro: Rebecca och Ankan
Vid pennan: Signe

1. Mötet öppnades
Sammankallande Tobbe förklarade mötet för öppnat.

2. Husaröläger 2017
Markus redovisade utvärderingen från sommarens läger på Husarö. Utvärderingen är
genomgående positiv och gav bra tankar inför framtiden. I utvärderingen finns reflektioner över
information, anmälan, genomförande, boende osv. av stab och gruppledare. Någon efterfrågade
förberedande utbildning i t.ex. att göra upp eld. Flera nyttiga kommentarer kring aktiviteter och
hur dessa kan utvecklas bl.a. kring för svårt pyssel, för lite rörelseaktiviteter och önskemål om
mer förberedelsetid innan aktiviteterna. Andakterna ansågs vara bra men kan anpassas till
verksamheten och aktiviteterna på ett bättre sätt.
Friluftsutskottet diskuterade hur det som framkommit i utvärderingen kan hanteras och utveckla
kommande läger. En annan viktig fråga som diskuterades var hur det fungerade med
Husarögruppen som samlade enskilda barn som inte åkte med sin församling. Markus berättade
att han planerar att samla staben för en avslutande utvärdering med reflektioner från sommaren. I
årets lägerstab var många nya och utskottet ser positivt på att försöka behålla flera av dessa
personer i verksamheten.
Sign e redovisade för det resultat som hittills är bokfört för sommarens läger. Det verkar landa på
ett resultat bättre än budget.

3. Förvaltning
Tobbe berättade att sjöscoutkåren S:t Göran har hyrt lägerplatsen. Friluftsutskottet diskuterade
hur det kan göras mer attraktivt för scoutkårer att komma ut och hyra lägerplatsen. Det
diskuterades om att ha enmans-segelbåtar ute på Husarö för att dra fler sjöscoutkårer. Sign e
berättade hur mycket pengar som använts av årets budget.
Friluftsutskottet diskuterade när de ska ha rivning av lägerplatsen.
Friluftsutskottet beslutade att

rivningen kommer vara den 29 / 9 - 1 / 10 ute på H usarö
lägerplats.

4. Läger 2018
Friluftsutskottet diskuterade var i processen inför Stora Tält 2018 som vi är. Utskottet
diskuterade vilka som kan vara aktuella för ledande roller i planering och genomförande. Det
fördes även en diskussion kring om gruppen kommer orka med att anordna lägret på en ny plats.

Friluftsutskottet beslutade att

ha ett telefonsammanträde måndag 4e september
18.00.

5. Möteskalender
Tabbe öppnade frågan kring när utskottet ska sammanträda under hösten. Friluftsutskottet
diskuterade att generellt försöka lägga mötena två veckor innan distriktsstyrelsens möten.
Friluftsutskottet beslutade att

sammanträda Se oktober, 7e november, Se december
och 23e januari med starttid 18.30 vid samtliga
tillfällen.

6. Övriga frågor
Signe meddelade om styrelsens förslag att byta sammankallande för utskottet till Rebecca Regn er
efter önskemål från nuvarande sammankallande om att bli avbytt.
7. Mötets avslutande
Sammankallande Tabbe avslutade mötet.

Telefonmöte FU-möte 4/9
Angående Stora tält-läger sommaren 2018
Närvarande:
Ankan
Tabbe
Brunken
Nettan
Rebecca
Andreas
Lägergård?
- Husarö/ ladtjärnstorp värmland torsby?
Har vi någon av oss som vill va lägerchef om vi kör i värmland? Har vi nån lägerchef
i husarö?
Beslutat:
Stora tält 18 under bar himmel på husarö
Logistik- tabbe
Markus- lägerchef
Ankan- kök
Aktivitet- ?
2 ankomstdagar och ett slutdatum
Andreas tar kontakt med Sofia så att info kommer ut asap

I U- utskottsmöte 1
Närvarande styrelseledamöter:
Daniel Andersson
Madeleine Friberg Alm
Signe Wolf
Rebecca Lundberg
Adjungerade:
Oskar Allerstrand
Elin Dellås
Stina Ekholm Tysk
Plats: Stiftskansliet 12 sep 17
Datum: 2017-09-12
Sekreterare: Rebecca Lundberg
Signe skriver ett beslutsunderlag för konstituerande av det internationella utskottet, här står det
vilka som vill vara med i IU, detta bifogas till nästa DS-möte.
- Namnrunda: Alla presenterade sig själva och berättade om varför de vill sitta i det Internationella
utskottet och deras bakrund i det internationella arbetet.
- Samarbetspartners? Vilka vill vi starta ett samarbete med?
- SKISS- Är en organisation som har stort inflytande över internationella frågor i stiftet, vi kan få in
en fot där och kanske få dem att stötta oss i vårt arbete genom olika typer av resurser. Använda
Margareta Wennlund!
- Sensus- Ellen från Sensus vill komma och utbilda IU i världens kurs.
- Rebecca och Daniel ska gå på Agera volontärutbildning och Elin är redan Agera volontär. Alla
som vill får gärna gå!
- Vi vill finnas på Uppdrag global! Det finns en del olika sätt att engagera sig på Uppdrag global
och alla som är intresserade får gärna engagera sig på något sätt. Mer info kommer!
- Act Alliance- Internationell samarbetsorganisation (kristna kyrkor emellan) som framförallt
hjälper människor i katastrofområden. Organisationer som diakonia och bilda kom också upp i
diskussionen bland organisationer som kan vara bra att kontakta. Act Alliance och kyrkornas
världsråd kommer till Uppsala hösten 2018 på ett möte, på något sätt vill vi vara där!
- Vi kan utbilda oss till fairtradeambassadörer! Utbildningen är gratis och finns att gå på nätet,
Daniel ska skicka länk. Det pratades om konceptet "Förening för fairtrade", vi vill gärna gräva
mer i detta och undersöka möjligheterna för IU eller kanske hela SKUSS att bli en förening för
fairtrade.
- Oskar pratade om att de i Täby ska börja med ett pilotprojekt där det ska bli möjligt att
miljödiplomera lokalavdelningar i SKU.
- Druvjuice istället för alkoholfritt vin? Tankarna gick kring huruvida IU skulle kunna vara ett
inflytande på Sv.Ka i olika frågor, ett exempel var frågan kring att ha druvjuice på högmässorna
istället för alkoholfritt vin. Druvjuice är mer miljövänligt och detta skulle kunna vara vår
infallsvinkel och argumentation för att det exempelvis skulle kunna vara druvjuice på alla SKUSS
arrangemang. Genom att ex SKUSS väljer att bara ha druvjuice på sina arrangemang kan unga
bli inspirerande och ta hem iden till sin lokalavdelning!

- IU ska gå en HLR utbildning. Detta kan skickas vidare till DS för vidare diskussion om hur detta
kan göras möjligt inte bara för IU utan även för DS och de personer som representerar SKUSS
på arrangemang (ex ljuspunkt och Husarö)
- Fram tills nästa möte skall vi fundera på det som vi har pratat om på dagens möte och sedan
återkoppla om vad som vi tycker är viktigast och vad vi vill fokusera på under det kommande
året.
- KRISS- Vi vill vara en del i detta!
- Arrangera en stödkonsert för ECOsan alternativt något annat. Bjuda in Jennifer Shulze för inspo
och hjälp!
- Nästa möte blir den 25 september i skolhuset.
- Den 2a oktober ska IU gå en kurs om Världens Kurs.

Minnesanteckningar Telefonmöte AU 11/9 2017
Närvarande: Jessica Regn er, Lisa Thellman och Signe Wolf
Plats: Vid telefonen
1. Styrelsemöte den 19 /9
Jessica och Lisa påminde att de är borta vid nästa styrelsemöte och Signe ska därför skriva kallelse
och leda mötet. Utskottet diskuterade vad som bör tas upp på mötet och att Stina som nyligen
skrivit kontrakt ska bjudas in för att träffa styrelsen.
2. Landstingsbidrag
Jessica informerade att landstingsbidraget är godkänt för andra halvåret av 2017 och ansökan
inför 2018 ska snart skickas in.
3. Personal
Den arvoderade arbetsledningen berättade att de ska planera in ett utvecklingssamtal med Sofia
snart, samt börja planera en inskolning när Stina börjar arbeta i oktober.
4. Övriga frågor och mail
Utskottet diskuterade offerten för styrelsekläder och annat löpande arbete som skett via mail
sedan senaste AU-mötet.

