
Förslag på föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 5, 2016-09-18 

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

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

12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?

13. Ekonomi

14. Personalfrågor

15. Midnattsvolley

16. Swish

17. Ljuspunkt 2017

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde

20. Mötets avslutande



Beslutsunderlag: Engagemang för flyktingar och nyanlända 

Förra året skänktes deltagaravgifterna från Midnattsvolleybollturneringen till arbete med 
flyktingkrisen. Även i år vill vi fortsätta att göra något för flyktingar och nyanlända i utsatta 
situationer. Midnattsvolleybollturneringen är ett av Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts 
största arrangemang - det är där har vi flest deltagare och störst spridning bland våra 
medlemmar från olika församlingar och lokalavdelningar. Därför tänker vi att 
deltagaravgifterna även i år oavkortat ska gå till Svenska kyrkans internationella arbete med 
flyktingar och nyanlända. Istället kommer styrelsen stå för spelande lags deltagaravgifter. 
För att detta skall gå att genomföra kommer kontakt behöva upprättas med arrangerande 
lokalavdelning för att hitta praktiska lösningar. Faller detta väl ut ser vi att det kan upprepas 
även nästkommande Midnattsvolleybollturnering. 

Distriktsstyrelsen föreslås besluta: 

att se över möjligheterna att stå för lokalavdelningarnas deltagaravgifter på 
Midnattsvo I leybo I lturneringen. 

att de tilltänkta deltagaravgifterna för Midnattsvolleybollturneringen i år går till Svenska 
kyrkans internationella arbete med flyktingkrisen. 



Beslutsunderlag Ljuspunkt 2017 

Projektgruppen för Ljuspunkt 2017 satsar detta år på att få 140 deltagare till ljuspunkt 
2017. I år blev vi 100 personer och vi ser det inte som en omöjlighet att bli ännu fler till 
nästa år. Ljuspunkt 2017 är budgeterat till 124. 000 kronor och det täcker i dagsläget 
inte de faktiska kostnaderna för lägret, vi ser därför att ytterligare 65.000 kronor ska 

tillsättas till budgeten för Ljuspunkt 2017. 

Distriktsstyrelsen föreslås besluta 

Att ytterligare 65.000 läggs till i budgeten för Ljuspunkt 2017 


