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Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS 2 
 2016-05-16 

 
 Plats:   Skolhuset, Kammakargatan 13 

 
Närvarande:  Daniel Andersson  

Jessica Regnér  
Jonny Nehl Othzén   
Julia Malmberg 
Molly Tottenhammar (från § 2:9) 
Olof Bergendal 

 Rebecca Lundberg  
Rebecca Regnér (via telefon) 
Richard Sefyrin Lund (från § 2:9)  
Signe Wolf 
Sophie Edström 
Tobias Jonson 
 

Anmält förhinder: Patrick Wennerqvist 
   
 

Adjungerade: Sofia Söderborg  
  Josefine Allenberg 
  Kay Frenken 
   
 
Bilagor:  Bilaga 1:  Föredragningslista 

Bilaga 2: Beslutsunderlag för 
kontaktlokalavdelningar 

Bilaga 3: Beslutsunderlag för val av representanter 
till SKISS 
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§ 2:1. Mötets öppnande 
Ordförande Olof Bergendal förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2:2. Val av mötesordförande 
Distriktsstyrelsen beslutade att  välja Olof Bergendal till mötesordförande. 
 
§ 2:3. Val av mötessekreterare 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Signe Wolf till mötessekreterare. 
 
§ 2:4. Val av mötesjusterare och adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Jonny Nehl Othzén till mötesjusterare.  
 

att adjungera Sofia Söderborg, Josefine Allenberg och Kay 
Frenken. 

 
§ 2:5. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.  
 
§ 2:6. Fastställande av föredragningslista 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan (bilaga 1). 
 
§ 2:7. Lägesrunda 
Styrelsen samt de adjungerade berättade kort om hur de mår. 
 
§ 2:8. Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga protokollet från DS1 till handlingarna. 
 
§ 2:9. Rapporter 

- 9.1 Kansliet 
Sofia Söderborg berättade att hon varit på en halvdag om säkerhet och krisberedskap. 
Sofia har tillsammans med Josefine Allenberg även varit på kurs om kyrka och sociala 
medier med bl.a. facebook och pressbemötande. Sofia kommer ha semester nästa vecka. 
Josefine rapporterade att hon har varit på kursen ”kyrka till för alla”.  
 
Kansliet har varit på samverkansdagar med stiftskansliet. Nästa vecka går Josefine på 
sjukskrivning och är åter på kansliet efter sommarens semester. Sofia berättade även om 
sin semester. Kansliet är ledigt större delen av sommaren då SKUSS inte har så många 
arrangemang under den perioden. Sofia meddelade att det den 29 maj är stiftskollekt till 
SKUSS. Berättade slutligen om arbetet inför Stockholm Pride.  
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- 9.2 Stiftet 
Olof Bergendal rapporterade från stiftet. Han och Jessica Regnér har suttit ner med 
stiftsdirektor Fredrik Lidé och Rikard Olofsson inför förnyande av samverkansavtalet. 
Det har även varit en samverkanskonferens med Team 0-18 där framtiden i samarbetet 
diskuterades. Stiftsadjunkt Anders Rune ska vara föräldraledig i höst och kommer täckas 
av en vikarie. Styrelsen har även fått en inbjudna till stiftsstyrelsens sammanträde i juni.  

 
- 9.3 Arbetsutskottet 

Olof berättade att AU har börjat arbetet bl.a. med planering inför styrelsehelgen. Även 
hantering av ekonomi har påbörjats.  

 
- 9.4 Förbundet 

Olof berättade att anmälan till Andetag har förlängts och stänger idag. Det kommer vara 
en DO samling sista helgen i maj där Stockholm kommer vara representerade. Sofia 
berättade att förbundet förra veckan höll en utbildning i medlemssidorna för 
nyckelpersoner i Stockholm.   

 
- 9.5 Friluftsutskottet (FU)  

Rebecca Regnér berättade att utskottet haft ett möte. Arbetet inför Husarö fortgår. 
Utskottet har även börjat kolla på beställningar.  
 

- 9.6 SKISS 
Molly Tottenhammar berättade från deras årsmöte och att vi i SKUSS har fått ytterligare 
en plats i deras styrelse.  

 
- 9.7 Lokalavdelningsbesök 

Inga lokalavdelningsbesök sedan senaste styrelsemötet.  
 

§ 2:10. Bordlagda frågor 
Olof Bergendal berättade om punkten.  
 
§ 2:11. Beslutsuppföljning 
Olof Bergendal berättade om besluten från föregående styrelsemöte och hur de följts upp. De 
beslut som tagits är främst kring arbetsutskottet och fortlöpande verksamhet.  
 
§ 2:12. Lägeskoll: hur går det i projekten? 
Olof Bergendal berättade om punkten.  
 

- Grogrund 
Projektgruppen kommer ha utvärdering imorgon och ge ett medskick till nästa års arbete.  

  
- Distriktsmässa  

Sofia Söderberg berättade att det kommer vara en distriktsmässa 28 maj i Vårby Gård.  
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- UngVuxen 
Jonny Nehl Othzén berättade om projektet som kommer anordnas av Stockholms 
distrikt och Skara distrikt. Lägret är planerat att hållas den 11-13 november. Ett möte med 
stiftet har hållits där stiftet har flyttat sitt läger från den helgen. 

 
- Husarö 

Anmälan till Husarö Minior och Husarö Junior stänger 31 maj. Anmälan till Husarö 
Ungdom stänger den 25 juli.   
 

§ 2:13. Kontaktlokalavdelningar 
Olof Bergendal berättade om punkten och gick igenom beslutsunderlaget (bilaga 2).  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att tillsätta en projektgrupp bestående av Molly 

Tottenhammar, Richard Sefyrin Lund, Tobias Jonson, 
Sophie Edström och Julia Malmberg för att utvärdera 
det system som varit. 

  
att projektgruppen återkommer till DS med ett förslag på 

reviderat styrdokument. 
 
  att välja Tobias Jonson till sammankallande. 
§ 2:14. Styrelsehelg 
Olof Bergendal berättade om den kommande styrelsehelgen på Stjärnholm.  
 
§ 2.15. Val av representanter till SKISS 
Olof Bergendal föredrog punkten och beslutsunderlaget (bilaga 3).  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Daniel Andersson och Signe Wolf till ordinarie 

ledamöter i SKISS styrelse. 
 
lämna platsen som suppleant i SKISS vakant.  

 
§ 2:16. Stockholms Ungdom 
Jessica Regnér berättade vad Stockholms Ungdom är och vår förhållning till organisationen. 
Jessica rapporterade även från samtal med en person ur deras styrelse.   
 
§ 2:17. Fyllnadsval RÅM 
Olof Bergendal föredrog punkten. Sofia Söderborg berättade vilka som var anmälda.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Daniel Anderson som ombud till RÅM. 
 
  att välja Olof Bergendal som ersättare till RÅM 
 

att  uppdra åt AU att löpande fylla på listan med tänkbara 
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ombud.  
 
§ 2:18. Fyllnadsval DUK 
Olof Bergendal redogjorde för punkten. Distriktsstyrelsen diskuterade hur ersättarplatserna ska 
tillsättas.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan.  
 
§ 2:19. Sommaravslutning 
Olof Bergendal redogjorde för punkten. Denna kommer sammanfalla med nästa styrelsemöte.  
 
§ 2:20. Personalfrågor 
Jessica Regnér och Olof Bergendal berättade för styrelsen om punkten. Arbetet med 
arbetsgivaransvar kommer att vidare diskuteras under styrelsehelgen.   
 
§ 2:21. Övriga frågor 
Olof Bergendal berättade att vi bjudits in till en inspirationsdag i höst med stiftet. 
Molly Tottenhammar tog upp frågan om organisering kring RÅM.  
 
§ 2:22. Nästa sammanträde 
Styrelsen kommer att träffas under styrelsehelgen.  
 

§ 2:23. Mötets avslutande 
Mötesordförande Olof Bergendal förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 ___________________ __________________ _________________ 
 Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 Olof Bergendal Signe Wolf Jonny Nehl Othzén 


