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§ 9:1. Mötets öppnande 
Vice ordförande Jessica Regnér förklarade mötet öppnat.  
 
§ 9:2. Val av mötesordförande 
Distriktsstyrelsen beslutade att  välja Jessica Regnér till mötesordförande. 
 
§ 9:3. Val av mötessekreterare 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Signe Wolf till mötessekreterare. 
 
§ 9:4. Val av mötesjusterare och adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Rebecca Lundberg till mötesjusterare.  
 
§ 9:5. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.  
 
§ 9:6. Fastställande av föredragningslista 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan (bilaga 1). 
 
§ 9:7. Lägesrunda 
Styrelsen har under helgen arbetat med propositioner och berättade med ett ord om hur de mår. 
 
§ 9:8 Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att bordlägga DS6 och DS8 till nästa styrelsemöte. 
 
§ 9:9. Rapporter 

- 9.1 Kansliet 
Kansliet har haft semester. Innan jul fick de en introduktion av Flex HRM (samma 
tidresdovisnings-system som stiftskansliet) som de nu framöver kommer tidsrapportera i. 
Josefine håller kontakt med Göteborg avseende Ung resurs/volontäråret. Anmälan till 
DÅM har öppnats. Arbetet med reformationsåret påbörjats, Sofia deltar. Josefine har gått 
in i arbetet med Studiematerialet om dopet. 
Nästa vecka träffar Josefine läkare för bedömning om fortsatt sjukskrivning alt. återgång 
till 100 %. Slutsiffran för 2016 är preliminärt 2283 medlemmar. Den 13 januari var vi 390 
medlemmar. 
 

- 9.2 Stiftet 
Monica ”Monne” Larsson, pedagog Skärholmen, har avslutat sin tjänst på stiftet som 
konfirmandkonsulent med inriktning mot barn med särskilda behov efter 13 år. 
Rekrytering kommer påbörjas under våren. Mötesplats barn-skolkyrka är en ny 
mötesplats för anställda som jobbar med lägre åldrar (samma upplägg som mötesplats 
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konfirmand). Första tillfället är 27 januari. Dop 2.0 är i sin slutfas och 
sammanställning/analys av materialet pågår. När rapporten är klar kommer den 
överlämnas till Fredrik/stiftsstyrelse 
 

- 9.3 Arbetsutskottet 
Jessica Regnér rapporterade från AUs senaste möte. 
 

- 9.4 Förbundet 
Förbundsstyrelsen har propositionshelg.  
 

- 9.5 Friluftsutskottet (FU)  
Arbetet fortgår.  
 

- 9.6 SKISS 
SKISS har inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet.  

 
- 9.7 Lokalavdelningsbesök 

Inga besök har skett sedan senaste styrelsemötet.  
 
 
§ 9:10. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor att hantera. 
 
§ 9:11. Beslutsuppföljning 
Jessica Regnér berättade om besluten från förra mötet.  
 
§ 9:12. Lägeskoll: hur går det i projekten? 
 

- LUB 
Jessica Regnér berättade att anmälan stänger nästa vecka och att planeringen är i fas.  
 

- Spontankväll 
Projektgruppen har preliminär bokat två kvällar till våren.  

 
- Film-gruppen 

Gruppen har arbetat med #DSgörsakerförpengar. Men ska börja arbeta med material mot 
DÅM.  
 

- DISKUSS 
Projektgruppen ska börja planera för våren.  
 

- Terapitorsdag med Jesus 
Tobias Jonsson berättade att nästa är planerade 30 mars.  
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- Ljuspunkt 
Rebecca Lundberg berättade att arbetet snart ska börja efter julledigheten.  
 

- Demokrati 
Rebecca L berättade att arbetet pågår med styrelseutbildningen.  
 

- DÅM 
Tobias berättade att DÅM 2017 kommer vara i Nacka. Rebecca redogjorde för arbetet.  

 
 
§ 9:13 Proposition 2017:1 Verksamhetsplan 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga fram proposition 2017:1 verksamhetsplan (bilaga 

2). 
 
§ 9:14 Proposition 2017:2 Budget 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga fram proposition 2017:2 budget (bilaga 3). 
 
 
§ 9:15 Möteskalender 
Vårens styrelsemöten är planerade till 13 februari, 14 mars och 11 april. 
 
§ 9.16. Personalfrågor 
Jessica Regnér redogjorde för läget kring lönerevisionen.  
 
§ 9:17. Övriga frågor 
Molly Tottenhammar berättade att hon kommer flytta till Tyskland under våren.  
 
§ 9:18. Nästa sammanträde 
Styrelsen kommer att sammanträda den 13e februari.  
 

§ 9:19. Mötets avslutande 
Mötesordförande Jessica Regnér förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 ___________________ __________________ _________________ 
 Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 Jessica Regnér Signe Wolf Rebecca Lundberg 


