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§1. Mötets öppnande  
Olof Bergendal öppnar mötet. 
 
§2. Val av mötesordförande  
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Olof Bergendal 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 
 
§5. Mötets beslutanderätt  
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid. 
 
§6. Fastställande av föredragningslista  
Distriktsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslista (bilaga 1) med 
förändringarna att byta plats på §14 och §15 samt lägga till §18 Välgörenhetstävling och §19 
Årets pris. 
 
§7. Lägesrunda  
Alla får berätta kort om hur de mår och har det. 
 
§8. Föregående protokoll  
Distriktsstyrelsen beslutar att lägga föregående protokoll (DS11) till handlingarna 
 
§9. Rapporter  

§9.1 Kansliet  
Sofia och Josefine har varit på konsulentsamling bl.a. Sofia var kvar på kansliet 
den 7/4 för att sköta krishanteringen efter terrordådet i Stockholm samma dag. 
§9.2 Stiftet  
Mer i senare punkter 
§9.3 Arbetsutskottet  
- Arbetet fortgår och rapporteras under andra punkter. 
§9.4 Förbundet  
Amanda Carlshamre (förbundsordförande) samt en representant för förbundets 
valberedning kommer på DÅM. 
§9.5 Friluftsutskottet  
Med anledning av kanotolyckan i Sollentuna församling för ett par år sedan har 
frågan lyfts om vi bör ha en krisberedskapsplan till alla våra arrangemang. 
§9.6 SKISS  
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Årsmöte den 22/4 (samma dag som DÅM). 
§9.7 Lokalavdelningskontakt  
Vi har besökt Haninge. 

 
§10. Bordlagda frågor  
 Inga bordlagda frågor fanns att behandla. 
 
§11. Beslutsuppföljning  

§11.1 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen har kommit revisorerna till handa. 
§11.2 Hemsidegruppen 
Tobias och Jonny har jobbat fram ett förslag i plattformen Wordpress och övriga 
DS tycker att det ser fint ut. 
§11.3 UngVuxen 
Arbetet fortgår. 
§11.4 Ekumeniskt möte 
Arbetet fortgår. Uppsala har valt sin representant. 

 
§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?  
 §12.1 Ledarutbildningen har varit iväg på läger i helgen 
 §12.2 DÅM-låten är inspelad och filminspelningen sker på söndag. 
 §12.3 Ds-gör-saker-för-pengar går bra och framåt!  

§12.4 Ljuspunktslägret har gått av stapeln och har gått bra. Många kände av en 
förbättring från året innan. 
§12.5 Distriktsårsmötet är den 22/4 och förberedelserna är igång.  
§12.6 Demokratigruppen har fått en förfrågan om att köra en ledarutbildning i 
Nacka, Skarpnäck och Saltsjöbaden. 
§12.7 Spontankvällarna har haft en träff med ca 20 deltagare som var 
uppskattad. Trots det ”spontana” efterfrågar folk datum på nya spontankvällar. 
§12.8 Barndagen har planer för en barndagen nu på våren. 
§12.9 Terapi-torsdag med Jesus har haft en träff och diskuterat bibeln. 

 
§13. Bokslut 
Bokslutet är påskrivet av alla DS-ledamöter och revisorerna ska skriva på inom kort. 
 
Distriktsstyrelsen beslutar   att lämna årsbokslutet för 2016 till distriktsårsmötet.  
 

att föreslå distriktsårsmötet att godkänna årsbokslutet 
för 2016 innebärande en förlust på 325 418 kr  
 
att föreslå distriktsårsmötet att 2016 års resultat på  
-325 418 kr överförs till balanserad vinst och förlust.  
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Besluten var enhälliga. 

 
 
§14 Tilläggsyrkande på budgetproposition 
 
Distriktsstyrelsen beslutar  att Daniel Andersson, Jessica Regnér och Signe Wolf 

förbereder ett tilläggsyrkande till styrelsens 
budgetproposition.  

 
§15 Samarbetsavtal med Stockholms stift 
Arbetet fortgår. 
 
§16 Styrelsehelg 
Styrelsehelgen kommer ske den 26-28 maj på Gransnäs ungdomsgård i Småland. 
  
§17. Personalfrågor  
Några få personalfrågor tas upp. 
 
§18 Välgörenhetstävling 
Distriktsstyrelsen beslutar att uppdra Rebecca Regnér att med Sofia 

Söderborg slutföra processen. 
 
§19 Årets pris 
Distriktsstyrelsen har beslutat vem som vinner årets pris 2017. 
 
§20. Övriga frågor  
En ekonomiutvärdering kommer att lämnas över till nästa styrelse. 
 
§21. Nästa sammanträde  
Distriktsårsmötet i Nacka den 22/4. 
 
§22. Mötets avslutande 
Olof avslutar mötet. 
 
 
 
_____________ _____________ _____________  
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 
	


