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§1. Mötets öppnande  
Olof Bergendal öppnar mötet. 
 
§2. Val av mötesordförande  
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Signe Wolf till mötesordförande 
 
§3. Val av mötessekreterare  
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Rebecca Regnér till mötessekreterare 
 
§4. Val av mötesjusterare och adjungerade  
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Tobias Jonson till mötesjusterare 
   adjungera Sofia Söderborg och Josefine Allenberg 
 
§5. Mötets beslutanderätt  
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid. 
 
§6. Fastställande av föredragningslista  
Distriktsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslista (bilaga 1) 
 
§7. Lägesrunda  
Alla berättar kort om hur de mår. 
 
§8. Föregående protokoll  
Distriktsstyrelsen beslutar att lägga föregående protokoll (DS8 och DS9) till 

handlingarna 
 
§9. Rapporter  

§9.1 Kansliet  
- Medlemsförnyelsen går framåt vi ligger ca 10% över förra årets 

medlemsantal. 
- Kansliet håller på att komma in i nya lönerapporteringssystemet.  
- En utbildning i barnkonsekvens har behövt ställas in på grund av för få 

deltagare. 
 

§9.2 Stiftet  
- Arbete med en ”stiftsinstruktion” pågår och Josefine är med i det arbetet. 
- Anders Rune är snart tillbaka på stiftskansliet. 
- Det är mycket ruljangs på tjänsterna på stiftet just nu. 
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§9.3 Arbetsutskottet  
- Förra årets lönerevision är färdig 
- Avtalet med Stockholms stift har slutat gälla och avtalsförhandlingar pågår. 

 
§9.4 Förbundet  
- Jessica Regnér har just nu (v.7) hand om förbundets instagram. 
- Förnyelsekampanjen är i full gång där målet är att ha nått 60% av förra årets 

medlemstal innan 28 februari. Katarina lokalavdelning och Viksjö 
lokalavdelning kommer att uteslutas ur SKU. 
 

§9.5 Friluftsutskottet  
- Planer med Stora Tält pågår. 
- Planering för Husarölägren fortgår. 

 
§9.6 SKISS  
- Plan för SKISS:s arbete för 2017 har kommit ut med information om vad de 

gör.  
 

§9.7 Lokalavdelningskontakt  
- Sankt Mikael, Oscars, Danderyd och Skarpnäck-SKB lokalavdelningar har 

fått besök. 
 

§10. Bordlagda frågor  
- Inga bordlagda frågor 

 
§11. Beslutsuppföljning  

- Propositionerna har kommit ut. 
 

§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?  
§12.1 Ledarutbildningen har haft sin första träff och åker på läger i helgen som 
kommer. 
§12.2 Terapitorsdag med Jesus är planeringen är den 30 mars med Rikard 
Olofsson 
§12. 3 Spontankvällar är planerade den 22 februari och 27 mars 
§12.4 Ljuspunkt har haft ett gnistmöte och de har en grundplanering färdig. 
§12.5Demokratigruppen har jobbat fram ett koncept för styrelseutbildningar. 
§12.6 DÅM-gruppens planeringsarbete fortgår. Vi ska vara i Nacka den 22 april. 
§12.7 Policygruppen har haft möte och jobbar med befintliga dokument och 
jobbar även fram nya. 
§12.8 Hemsidan: arbetet fortgår. 
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§12.9 Ekumeniska ungdomsmötet den 28 oktober och Stockholms distrikt har 
20 platser till förfogande. 
§12.10 Gruppen för reformationsåret har planer på en ungdomskväll den 25 
oktober.  
§12.11 Intressegrupper är nu möjligt att starta i SKUSS 
§12.12 Välgörenhetstävling: ett dokument är utformat och redo och 
offentliggöras. 

 
§13. Inspirationsdag för ideella  

- Anmälan har öppnat. Planerad till den 18 mars i Flemingsberg kl 10-18. DS 
har fått ansvar för mässan och möjligheten att ha ett bord till att värva ideella 
till vår organisation.  

 
§14. Uppdrag global 

- Den 1 april i Högalid. Vi har fått en plats på torget. Vi diskuterar olika idéer 
om vad vi kan hitta på. 

 
§15 DS gör saker för pengar 

- Vi fortsätter kämpa på. 
 
§16 Ekonomi 

- Vi har koll på ekonomin. 
 
§17. Personalfrågor  

- Lönerevisionen är färdig. 
 
§18. Övriga frågor  

- Vi går igenom några övriga frågor. 
 
§19. Nästa sammanträde  

- Nästa möte är 14 mars. 
 
§20. Mötets avslutande 

- Signe Wolf avslutar mötet. 
 

 
 
_____________ _____________ _____________  
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 
	


