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FU-möte 2016-10-27 

På plats: Torbjörn Karlsson, Jeanette Pettersson, Martin Skoog, Sofia Söderborg 

Sommarens läger 

Minior och Junior gick bra. Föräldrar tror att barnen kan åka hem hur som helst. 
Vi behöver bli bättre på att ta reda på platsen efter läger /uthyrning. Göra en manual 
kring hur man gör när man kommer dit och när man kommer hem. 
Ungdom blev inställt. 

Husarö 

Brevlådorna ska tas bort. Vill vi ha en egen brevlåda, eller ska det gå via kansliet? 

Kostnaden blir 200 kr per år. 300 kr i engångskostnad. 

Uthyrning 

En musikklass har varit ut 1 gång, Vallentuna kommun har varit ute 2 gånger. 

Musikklassen har betalat via faktura. En scoutkår har prel.bokat 1 vecka i augusti 2017. 

Inköp 

Martin ska köpa murika, wokpannor och kyl. 

Läger sommaren 2017 

Minior, Junior och Ungdom. Flytta Ungdom till i början av sommaren och ha ett tema? 
Föreslå till styrelsen Ungdom veckan före midsommar, lördag-onsdag, MinJun veckan 

efter midsommar. Ha någon i styrelsen med sig om man ska engagera sig i ett stort läger 
ala Stora Tält 2019. Kollo-liknande och fixa kanoter etc, man står för exempelvis mat & 
resa (gå O i budget). 

Föreslå till styrelsen: Husarö Ungdom 17-21 juni, Husarö Junior 28/6-2/7, Husarö 
Minior 26/6-2/7 

Preliminärt 2018 

Hur ställer sig styrelsen till ett nationellt läger 2018? Antal dagar, förslag på när på året, 
ungefärlig plats. Stockholm är drivande. 

Kommande datum 

2 4 november kl 18.30-21.00 
20 december kl 18.30-21.00 (med julmat!) 



Beslutsunderlag: BKA-utbildning "Barnens väska" 

Vi har varit med tagit fram en utbildning om barnkonsekvensanalys som är särskilt inriktad mot 
barn och unga, tillsammans med Uppsala distrikt, Härnösands distrikt och förbundskansliet. 

Projektet har bekostats av förbundsnivå, och nu behöver vi göra en långsiktig plan för priset. 
Inom ramen för projektet har det tagits fram 100 väskor, så kallade "Barnens väska", varav 25 
av dem tillhör oss i Stockholms distrikt. 

När de 100 framtagna väskorna är slut har förbundsstyrelsen beslutat att de kan trycka upp 
fler, men till ett självkostnadspris. Självkostnadspriset för väskan är 700 kr. Det är ett högt 
tryckpris eftersom det är få väskor och den består av många olika trycksaker som ingår i den. 
Det kan vara bra att redan nu lägga en prisnivå som håller även i framtiden, eller så tänker man 
att det just nu är en uppstart och att väskan istället får börja kosta mer i nästa upplaga. 

Distriktsstyrelsen föreslås besluta: 

att anta en summa för lokalavdelningar som går BKA-utbildningen. 

att anta en summa för församlingar som går BKA-utbildningen. 



Beslutsunderlag: Propositionsarbetet DS7 2016-11-15 

Genom åren har arbetet med propositioner sett olika ut . I år föreslår arbetsutskottet att 
ekonomigruppen under kassörens ledning tar fram ett underlag för en budgetproposition samtidigt 
som samtliga ledamöter efter bästa förmåga sätter sig in i ekonomin fram till dess. Vidare är tanken 
att gemensamt under propositionshelgen, som är tänkt att bli en hel helg, arbeta fram och besluta 
om en verksamhetsplan samt ev. andra propositioner utifrån diskussionen under DS 7. 

Därför föreslås distriktsstyrelsen besluta 

Att uppdra åt ekonomigruppen att till DS 9 förbereda och presentera underlag för en 
budgetproposition 

att samtliga ledamöter individuellt förbereder arbetet kring en verksamhetsplansproposition 
inför DS 9 



Informationsunderlag DS 7 2016-11-15 
Diakonrekrytering 

Under december -16 till och med februari -17 satsar stiftet extra medel och resurser i arbetet att 
informera och rekrytera framtida potentiella diakoner. Vårt samarbete i arbetet har efterfrågats 
genom ev. gemensamma LA-/ungdomsgruppsbesök men i skrivande stund har vi inte fler detaljer i 
frågan. 



Beslutsunderlag gällande Husa rö 2017 samt läger 2018. 

Underlag: 

FU minnesanteckningar 201601027 samt att vi föreslår att vi flyttar ungdomslägret till början av 

sommaren med en tydligare profil på lägret. 

Lägerverksamhet på Husarö 2017 

FU föreslår att DS beslutar följande: 

Att genomföra följande läger. 

Husa rö Ungdom 17-21 juni 

Husa rö Junior 26/6-2/7 

Husarö Minior 28/6-2/7 

Samt att låta FU utse en styrgrupp för respektive läger. 

Förvaltning ( uppbyggnad och rivning) låta FU besluta när dessa sker. 

Ev ett nationellt friluftsläger 2018. 

Se bilaga Stora tält 2015 

Efter Stora Tålt 2015 har vi pratat om ett nytt läger där vi tillsammans med ytterligare distrikt bjuder in till 

ett nationellt läger 2018. 

Skillnaden på detta läger mot Stora Tålt 2015 är att ett distrikt (vi)står som huvudman av lägret och 

bjuder in övriga att delta i planeringen eller att enbart deltaga på lägret. 

Detta gör det enklare att få en stabil styrgrupp samt överblick av ekonomi mm. För att kunna gå vidare 

behöver vi ett princip beslut från DS på ett sådant läger under november. 

Efter det kan vi undersöka vilka distrikt som är intresserade av att delta i detta samt tid och plats. Målet 

är kunna få ut ett datum och ev plats så snart som möjligt till distrikten. 

FU föreslår att DS tar följande principbeslut: 

Att inriktning är att genomföra ett nationellt friluftsläger 2018 där SKUSS står som Huvudman. 

Att inriktningen är att genomföra ett miniorläger på Husarö 2018. 

Om DS beslutat om inriktning för att genomföra ett nationellt friluftsläger 2018 föreslår FU att DS beslutar 

följande: 

Att uppdra åt FU att ta fram plats, tid och budget för senare beslut av DS 



Beslutsunderlag: Teckningsrätt - DS7, 2016-11-15 

I samband med öppnandet av ett swish-nummer har vi ett nytt konto för att kunna hantera 

inbetalningarna. Detta gör att vi behöver uppdatera behörigheterna så att dessa omfattar även det 

nya kontot. Behörigheterna omfattar rätten att hantera våra bankkonton. 

Därmed föreslår jag distriktsstyrelsen besluta, 

all Olof Bergendal 
Jessica Regner 
Signe Wolf 
Michael Costello 
Mariam i\bbasi 
Anci Friberg 

,·ar för sig äger rätt att teckna nedanstående konton, 
utom vid kontantuttag överstigande 10.000 kronor då 
kontot skaU tecknas av två i förening. 

Berörda konton är: 
Swedbank 
Bankgiro 
Swedbank 

Denna paragraf ersätter tidigare protokoll. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Er Kassör, 

Signe Wolf 


