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Protokoll	för	distriktsstyrelsemöte	DS3	
2017-06-08	

	
	
Plats:		 	 Skolhuset,	Kammakargatan	15,	Stockholm	
	
Närvarande:		 Alba	Åhlander	

Daniel	Andersson	deltog	ej	under	§1-§11	och	§14	
Jessica	Regnér	
Jonny	Nehl	Othzén	
Lisa	Thellman	
Madeleine	Friberg	Ahlm	
Rebecca	Lundberg	
Rebecca	Regnér	
Signe	Wolf	
Patrik	Anglebjer	
Patrik	Wennerqvist	deltog	ej	under	§1-§11	och	§14	

	
	
Anmält	förhinder:	 Richard	Sefyrin	Lund	

Sophie	Edström	
	
	
	
Bilagor:	 	 Bilaga	1	–	Förslag	föredragningslista	DS3	
	 	 Bilaga	2	–	Projektgrupper	i	DS	2017-2018	
	 	 Bilaga	3	–	Beslutsunderlag	RÅM	
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§1 Mötets öppnande  
Jessica Regnér förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av mötesordförande  
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Jessica Regnér till mötesordförande 
 
§3 Val av mötessekreterare  
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Rebecca Regnér till mötessekreterare 
 
§4. Val av mötesjusterare och adjungerade  
Distriktsstyrelsen beslutade att välja Patrik Anglebjer till mötesjusterare 
    
 
§5 Mötets beslutanderätt  
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid. 
 
§6 Fastställande av föredragningslista  
Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslista (bilaga 1) med tillägget 

av en §9.9 Ekonomi 
 
§7 Lägesrunda  
 
Alla berättade kort om hur de mår. 
 
§8 Föregående protokoll  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga protokoll (DS2) till handlingarna 
 
§9. Rapporter  

§9.1 Kansliet  
- Josefine jobbar på sin sista vecka nästa vecka, v.24. En överlämning från 

henne är på gång som kan användas för en vikarie.  
- Kraftsamling går av stapeln den 21/9 och team 0-18 vill ha fler som är med i 

projektgruppen. Kraftsamling är en mötesplats för folk som jobbar med barn 
och unga inom Svenska kyrkan. Vi är med för att synas och höras.  
Jonny tar ansvaret för att tills måndagen den 12/6 kolla med resten av 
styrelsen om intresse finns att delta. 
 

§9.2 Stiftet  
- Anders Rune kommer vara föräldraledig feb-aug 2018, hans tjänst kommer 

att lysas ut, AU är involverade i processen. 
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§9.3 Arbetsutskottet  
- Inget nytt att rapportera från AU. 

 
 
§9.4 Förbundet  
- Diskussion har förts mellan distrikten kring förbundets sätt att tolka 

stadgarna inför RÅM kring vilka som får åka som ombud där det just nu 
krävs att en ska ha varit medlem redan förra året för att få åka som ombud på 
RÅM.  
Stockholm fick ihop 16 ombud.  
 

§9.5 Friluftsutskottet  
- Husarö går av stapeln veckan efter midsommar med något färre deltagare än 

vanligt. Planeringen fortlöper. 
 

§9.6 SKISS  
- Inget nytt att rapportera. 

 
§9.7 IU 
- Daniel har haft kontakt med Margareta Wennlund på stiftet angående  
Paket A-E. 

 
§9.8 Lokalavdelningskontakt  
- Inga LA-besök sen sist. 

 
§9.9 Ekonomi 
- Arbetet fortgår. Nästa vecka börjar Siv Einebrandt som är vår nya ekonom. 

 
 
§10 Bordlagda frågor  

§10.1 Projektgrupper – Se under punkten konstituering av styrelsen. 
 
§11 Beslutsuppföljning  

§11.1 Kontaktlokalavdelningar 
 
se §15. 
 
§11.2 Paket A-E 
- Daniel har haft kontakt med Margareta Wennlund på stiftet angående  
Paket A-E. 
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§11.3 Ombud till RÅM 
- 16 av 20 ombud anmälda till RÅM. 

 
§11.4 Ekumeniskt ungdomsmöte 
- Det har varit möte och Isak deltog. 

 
 
§12 Lägeskoll: Hur går det i projekten?  
 

- Daniel som är ansvarig för de löpande projektfrågorna har sett till att boka 
lägergård till Ljuspunkt. 9-11 mars 2018 på Rättvik stiftsgård. Helgen innan 
uppdrag global.  

- UngVuxen: Jonny deltar i projektgruppen från Stockholms sida. 
- Spontankväll genomfördes med en pick-nick i humlegården, den 6/6 det 

kom sex stycken deltagare. 
 
§13 Konstituering av styrelsen 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att konstituera styrelsen i projektgrupper enligt bilaga 
 
§14 Subventionering av boende RÅM 
 

- Vi pratar om hurvida vi ska subventionera alternativt boende till golvlogi till 
de som ska åka och representera oss på RÅM. 

 
Distriktsstyrelsen beslutade  att subventionera med summan för den billigaste 

typen av boende till 75 % för de som vill = 
895kr/person  

 
 Lisa Thellman och Jessica avstod från att rösta. 
 
§15 Kontaktlokalavdelningar 
 

- Arbetet färdigställs i höst. 
 

 
§16 Personalfrågor  
 

- En utlysning av ett vikariat till Josefines tjänst har gått ut och det har 
inkommit ansökningar. 
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§17 Övriga frågor  
 
- Styrelsen uppmanas att svara så snabbt som möjligt på kallelser för att underlätta 
planeringen av mötena. 
 
§18 Nästa sammanträde  
 

- 24/8 kl 18.30 med fika från 18. 
 

 
§19 Mötets avslutande 
 
Jessica avslutade mötet. 
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