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Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS 5 
 2016-09-18 

 
 Plats:   Husarö lägerplats 

 
Närvarande:  Daniel Andersson  

Jessica Regnér  
Jonny Nehl Othzén   
Molly Tottenhammar  
Olof Bergendal 

 Rebecca Lundberg   
Signe Wolf 
Patrick Wennerqvist 
Richard Sefyrin Lund (deltog på telefon under § 5:18) 
 

Anmält förhinder:  Rebecca Regnér  
Sophie Edström 
Tobias Jonson 
Julia Malmberg 

 
 
   
 
Bilagor:  Bilaga 1:  Föredragningslista 

Bilaga 2: Beslutsunderlag Midnattsvolley  
Bilaga 3: Beslutsunderlag Ljuspunkt 2017 
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§ 5:1. Mötets öppnande 
Ordförande Olof Bergendal förklarade mötet öppnat.  
 
§ 5:2. Val av mötesordförande 
Distriktsstyrelsen beslutade att  välja Rebecca Lundberg till mötesordförande. 
 
§ 5:3. Val av mötessekreterare 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Signe Wolf till mötessekreterare. 
 
§ 5:4. Val av mötesjusterare och adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Jessica Regnér till mötesjusterare.  
 
§ 5:5. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.  
 
§ 5:6. Fastställande av föredragningslista 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan (bilaga 1). 
 
§ 5:7. Lägesrunda 
Styrelsen berättade kort om hur de mår. 
 
§ 5:8. Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga protokollet från DS4 till handlingarna. 
 
§ 5:9. Rapporter 

- 10.1 Kansliet 
Olof Bergendal berättade att Sofia Söderborg har varit på konsulentsamling och Josefine 
Allenberg är tillbaka efter sjukskrivning.  
 

- 10.2 Stiftet 
Jessica Regnér berättade hur det går i avtalsförhandlingarna med stiftet. Rebecca 
Lundberg och Daniel Andersson rapporterade från stiftets utbildning i krisberedskap.  
 

- 10.3 Arbetsutskottet 
Jessica berättade om AUs arbete kring personalfrågor. Utskottet har även förberett inför 
styrelsehelgen.  
 

- 10.4 Förbundet 
Snart är det rikshelg där delar av styrelsen kommer närvara. Nästa helg är det DUK i 
Uppsala där fem personer från Stockholm kommer delta.  
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- 10.5 Friluftsutskottet (FU)  

Styrelsen konstaterade att rivningshelgen gått bra och att DS varit ute och hjälpt till.  
 

- 10.6 SKISS 
Uppstartsmötet är nästa helg och då kommer tyvärr ingen av styrelserepresentanterna 
närvara.  

 
- 10.7 Lokalavdelningsbesök 

Sedan senaste mötet har vi besökt följande lokalavdelningar: 
o Färingsö 
o Tyresö (församlingsbesök) 

 
§ 5:10. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor.  
 
§ 5:11. Beslutsuppföljning 
Jessica Regnér berättade om tidigare beslut.  
 
§ 5:12. Lägeskoll: hur går det i projekten? 
 

- Samlingen 
Olof Bergendal berättade att gruppen håller på att starta upp arbetet.  
 

- UngVuxen 
Jonny Nehl Othzén berättade om det fortsatta arbetet. Lägret kommer vara på en gård i 
Märsta.  

 
- DISKUSS 

Molly Tottenhammar berättade om planer inför höstterminen. Nästa DISKUSS är den 10 
oktober med Biskop Eva Brunne. 
 

- Hemsida 
Jonny berättade om arbetet kring ny hemsida. Ett alternativ kan vara att starta en 
undersida från riks hemsida.  
 

- Distriktsmässor 
Molly Tottenhammar rapporterade från gruppens arbete.  
 

- Ledarutbildning 
Jessica Regnér berättade om planeringen. Datum och foldrar är fixade och utbildningarna 
drar igång i oktober.  
 

- Spontankvällar 
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Patrik Wennerqvist berättade att en planerad spontankväll finns.  
 

- Ljuspunkt 
Molly berättade att de söker gnistor och fortsätter arbetet med lägerförberedelser. 
 

- Demokrati 
Signe Wolf berättade att gruppen ska boka in ett första möte för att starta upp.  
 

- Barndagen 
Patrik berättade om planerandet av en barndag i vår.  
 

- Policydokument 
Arbetet har påbörjats och kommer fortlöpa.  
 

- Dopprojektet 
Molly berättade om bidragssökandet och planer för fortsatt arbete.  
 

§ 5:13. Ekonomi 
Signe Wolf redogjorde för det ekonomiska läget. I och med sjukskriven personal ser det 
ekonomiska utfallet annorlunda ut än budget vilket gör att underskottet inte kommer bli lika 
stort. 
 
§ 5.14. Personalfrågor 
Jessica Regnér redogjorde för läget kring Josefine Allenbergs återkomst från sjukskrivningen och 
fortsatta arbetssituation.   
 
§ 5:15. Midnattsvolley 
Rebecca Lundberg läste upp beslutsunderlag (bilaga 2).   
 
Distriktsstyrelsen beslutade att se över möjligheterna att stå för lokalavdelningarnas 

deltagaravgifter på 
Midnattsvolleybollturneringen. 
 

att de tilltänkta deltagaravgifterna för 
Midnattsvolleybollturneringen i år går till Svenska 
kyrkans internationella arbete med flyktingkrisen. 

  
§ 5:16 Swish 
Styrelsen diskuterade möjligheterna att använda sig av swish. Frågan kommer fortsätta att 
diskuteras i arbetsutskottet (AU).  
 
§ 5:17 Ljuspunkt 2017 
Styrelsen diskuterade beslutsunderlaget (bilaga 3).  
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Distriktsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan. 
 
§ 5:18. Övriga frågor 

18.1 Intressegrupper 
Richard Sefyrin Lund redogjorde för hur diskussionen gått kring frågan. Gruppen kommer ta 
fram ett beslutsunderlag inför nästa möte.  
 
18.2 DS-tröjor 
Jessica Regnér berättade att vi ska beställa tröjor till DS. 
 
18.3 Facebook-admin 
Jessica pratade om möjligheten att vara facebook-admin.  

 
§ 5:19. Nästa sammanträde 
Nästa styrelsemöte är måndagen den 17 oktober.   
 

§ 5:20. Mötets avslutande 
Mötesordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 ___________________ __________________ _________________ 
 Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 Rebecca Lundberg Signe Wolf Jessica Regnér 


