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§ 7:1. Mötets öppnande
Ordförande Olof Bergendal förklarade mötet öppnat.
§ 7:2. Val av mötesordförande
Distriktsstyrelsen beslutade att

välja Olof Bergendal till mötesordförande.

§ 7:3. Val av mötessekreterare
Distriktsstyrelsen beslutade att

välja Signe Wolf till mötessekreterare.

§ 7:4. Val av mötesjusterare och adjungerade
Distriktsstyrelsen beslutade att
att

välja Molly Tottenhammar till mötesjusterare.
adjungera Sofia Söderborg, Kerstin Rossipal, Georg
Lagerberg, Elin Hyldéen Gärtner, Elisabet Hillbratt
och Josefine Allenberg.

§ 7:5. Mötets beslutanderätt
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.
§ 7:6. Fastställande av föredragningslista
Distriktsstyrelsen beslutade att

fastställa föredragningslistan (bilaga 1).

§ 7:7. Lägesrunda
Styrelsen samt de adjungerade berättade kort om hur de mår.
§ 7:8 Föregående protokoll
Distriktsstyrelsen beslutade att

bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 7:9 Besök från stiftsstyrelsen samt Team 0-18
Elisabet Hillbratt och Elin Hyldéen Gärtner från Team 0-18 berättade om deras arbetsuppgifter
med barn och unga. Elin pratade om arbetet kring konfirmander och externa aktörer. Elisabet
berättade om arbetet kring åldrarna 0-13 och arbetet mot föräldrar. Både Elisabet och Elin
pratade om vikten att få växa inom Svenska Kyrkans Unga. Samarbetet mellan Svenska kyrkan
och SKUSS ses för Team 0-18 som självklart. Ett samarbetsprojekt är barnkonsekvensanalys
(BKA). Hälsningar framfördes från stiftsdirektor Fredrik Lidé.
Kerstin Rossipal och Georg Lagerberg från stiftsstyrelsen berättade vad stiftstyrelsen är och gör.
Georg pratade om vikten att ungas engagemang finns och hur detta engagemang behöver fångas
upp i kyrkans byråkratiska organ. I och med förflyttningen från politiska rekryteringsorgan blir
Svenska kyrkans unga viktigare för framtida rekryteringar. Kerstin uppmuntrade till att ställa upp
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på olika nomineringsgruppers listor inför nästa års val. De pratade om hur man hittar till
nomineringsgrupper. Styrelsen samt de adjungerade diskuterade samarbete och problembilder
hos unga.
§ 7:10. Rapporter
- 10.1 Kansliet
Josefine Allenberg har haft semester och är tillbaka sedan i fredags. Sofia Söderborg har
deltagit på BKA-utbildning och KOM-träff i Sigtuna, och även besökt personal i St
Johannes församling om att starta lokalavdelning. Deltagit på Nätverksträff för
kommunikatörer om hot och hat på nätet, samt varit med och startat upp
Referensgruppen för konfirmand med Elin på stiftet och Stefan på Sensus. Fortsatt
arbeta med medlemsrapporteringen, ett fåtal lokalavdelningar saknar kopplingar än så
länge.
-

10.2 Stiftet
Sofia Söderborg berättade om planeringskonferens nästa fredag där Olof Bergendal,
Sofia, Josefine Allenberg och Signe Wolf ska närvara. Jonny Nehl Othzén berättade om
den workshop på uppdrag frihet som han och Olof höll.

-

10.3 Arbetsutskottet
Olof berättade om utskottets senaste möte.

-

10.4 Förbundet
Förbundet har godkänt en ny lokalavdelning i Stockholm, Engelbrekts församling. Några
av styrelsens ledamöter har varit på rikshelg.

-

10.5 Friluftsutskottet (FU)
Minnesanteckningar från utskottets senaste möte i bilaga 2.

-

10.6 SKISS
Daniel Andersson berättade om evenemang bl.a. upptakt inför fastekampanjen. Signe
Wolf och Daniel berättade om föregående möte. Signe rapporterade även från mötet på
kyrkokansliet kring Svenska kyrkans internationella arbete.

-

10.7 Lokalavdelningsbesök
Sedan sista mötet har vi besökt följande lokalavdelningar:
o Huddinge – The holy gang
Även besökt St Johannes församling.

§ 7:11. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor att hantera.
.
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§ 7:12. Beslutsuppföljning
Olof berättade om besluten kring Ljuspunkt.
§ 7:13. Lägeskoll: hur går det i projekten?
-

LUB
Jessica Regnér berättade att gruppen bestämt träffar för hela våren.

-

Samlingen
Olof Bergendal berättade att anmälningen har öppnat och att det redan inkommit några
anmälningar.

-

UngVuxen
Jonny Nehl Othzén berättade att lägret gått bra och var nöjd.

-

DISKUSS
Molly Tottenhammar berättade att nästa Diskuss kommer vara på måndag och
uppmuntrade ledamötena till att peppa folk att komma.

-

Terapitorsdag med jesus
Tobias berättade att första träffen är i december.

-

Ljuspunkt
Molly berättade att gruppen ska ha möte med gnistorna snart.

-

Demokrati
Rebecca Lundberg berättade att gruppen jobbar på ett material som ska vara klart i
december.

-

DÅM
Flera församlingar är intresserade av att vara värdar för DÅM.

-

Barndagen
Barndagen kommer vara den 10 december i Kungsholms församlingshem.

-

Pepparkaksbyggartävlingen
Information är utskickad till församlingar.

§ 7:14 Information om globala lägret för unga vuxna
Daniel Andersson berättade vad syftet med lägret är. Daniel redogjorde även för arbetets process.
§ 7:15 BKA-utbildning ”Barnens väska”
Sofia Söderborg redogjorde för punkten och beslutsunderlaget (bilaga 3). Styrelsen diskuterade
beslutsunderlaget.
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Distriktsstyrelsen beslutade att

bordlägga frågan.

§ 7:16 Teckningsrätt
Signe Wolf redogjorde för punkten. Styrelsen diskuterade beslutsunderlaget (bilaga 4).
Distriktsstyrelsen beslutade att

Olof Bergendal (f.880905-0076)
Jessica Regnér (f.900131-2249)
Signe Wolf (f.950716-4623)
Michael Costello (f. 530826-6958)
Mariam Abbasi (f. 900306-2008)
Anci Friberg (f. 680217-5965)
var för sig äger rätt att teckna nedanstående konton,
utom vid kontantuttag överstigande 10.000 kronor då
kontot skall tecknas av två i förening.

Berörda konton är:
Swedbank 8327 236 640 009
Bankgiro 925-4012
Swedbank 8327-9, 964 518 552-2
Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 7:17 Propositionsarbetet
Olof Bergendal redogjorde för punkten. Styrelsen diskuterade beslutsunderlaget (bilaga 5).
Distriktsstyrelsen beslutade att
att

uppdra åt ekonomigruppen att till DS 9 förbereda och
presentera underlag för en budgetproposition
samtliga ledamöter individuellt förbereder arbetet kring
en verksamhetsplansproposition inför DS 9.

§ 7:18 Midnattsvolley
Går av stapeln 26 november och styrelsens lag är redo.
§ 7:19 Diakonrekrytering
Rebecca Lundberg redogjorde för punkten (bilaga 6).
§ 7:20. ”No-show”-riktlinjer
Jessica Regnér redogjorde för punkten. Styrelsen diskuterade hur organisationen ska hantera noshow avgifter för att komma undan ogiltiga och sena avhopp när distriktet är sändande organ.
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Projektgruppen för policydokument tog tankarna med sig till framtida arbete.
§ 7:21 Friluftsutskottet
Olof Bergendal redogjorde för beslutsunderlaget (bilaga 7). Styrelsen diskuterade hur ärendet ska
hanteras.
Distriktsstyrelsen beslutade att

bordlägga frågan.

Distriktsstyrelsen kommer hantera verksamhet för 2018 i propositionsarbetet i januari.
Distriktsstyrelsen anser att friluftsutskottet äger rätten att besluta om genomförande av redan
beslutad verksamhet under 2017.
§ 7:22. Ekonomi
Signe Wolf redogjorde för det ekonomiska läget och ekonomiarbetet.
§ 7.23. Personalfrågor
Olof Bergendal redogjorde för läget kring lönerevisionen.
§ 7:24. Övriga frågor
Olof Bergendal frågade om någon i styrelsen vill vara med och planera julavslutning.
§ 7:25. Nästa sammanträde
Styrelsen kommer att sammanträda i december.
§ 7:26. Mötets avslutande
Mötesordförande Olof Bergendal förklarade mötet avslutat.
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