
Förslag på föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 2, 2016-05-16 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av mötesjusterare och adjungerade

5. Mötets beslutanderätt

6. Fastställande av föredragningslista

7. Lägesrunda

8. Föregående protokoll
-DS 1

9. Rapporter

9.1 Kansliet 

9.2 Stiftet 

9.3 Arbetsutskottet 

9.4 Förbundet 

9.5 Friluftsutskottet 

9.6 SKISS 

9.7 Lokalavdelnings besök 

10. Bordlagda frågor

11. Beslutsuppföljning
-Konstituering mm.

12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?

13. Kontaktlokalavdelningar

14. Styrelsehelg

15. Val av representanter till SKISS

16. Stockholms Ungdom

17. Fyllnadsval RÅM

18. Fyllnadsval DUK

19. Sommaravslutning

20. Personalfrågor

21. Övriga frågor



22. Nästa sammanträde och möteskalender

23. Mötets avslutande

 



Beslutsunderlag: Kontaktlokalavdelningar DS 2 2016-05-16 

Distriktsstyrelsens ledamöter har ett varierat antal lokalavdelning för vilka de är kontaktpersoner. 

Detta system implementerades på allvar under föregående verksamhetsår (2015-16) och tanken är 

att det ska fortsätta. Det finns sedan tidigare ett styrdokument som reglerar hur detta ska fungera 

(se bilaga). I och med att det är ett nytt verksamhetsår med en ny styrelse är det dags för oss att 

inleda ett utvärderingsarbete för att fortsätta utveckla systemet. 

Distriktsstyrelsen föreslås besluta 

att tillsätta en projektgrupp för att utvärdera det system som varit 

att projektgruppen återkommer till DS med ett förslag på reviderat styrdokument 

att projektgruppen utifrån dagens diskussion fördelar kontaktlokalavdelningar 





Beslutsunderlag: Val av representanter SKISS DS 2 2016-05-16 

SKUSS innehar en plats som ordinarie styrelseledamot och en suppleant i ''Svenska Kyrkans 

Internationella arbete i Stockholms Stift"s styrelse, vidare benämnt SKISS. 

Som namnet indikerar arbetar SKISS med internationella frågor i Stockholms stift. Föreningen 

utgörs av stiftets församlingars internationella ombud och arrangerade under 2016 en resa till 

Tanzania där några av våra medlemmar fick möjlighet att till ett subventionerat pris delta (tre av 

dessa är i skrivande stund del av DS). 

I arbetet som representant för SKUSS i SKISS ingår att delta på möten och vara den främsta länken 

mellan SKUSS och SKISS. 

Distriktsstyrelsen föreslås besluta 

att välja NN till ordinarie ledamot i SKISS styrelse 

att välja NN till suppleant i SKISS styrelse 




