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Protokoll	för	distriktsstyrelsemöte	DS4	
2017-08-24	

	
Plats:		 	 																						Skolhuset	
	
Närvarande:	 	 								Alba	Åhlander	

Daniel	Andersson	
Jessica	Regnér	
Jonny	Nehl	Othzén	
Lisa	Thellman	från	§9	
Madeleine	Friberg	Ahlm	
Rebecca	Lundberg	
Rebecca	Regnér	
Richard	Sefyrin	Lund	
Sophie	Edström		
Patrik	Anglebjer	

	
	
Anmält	förhinder:	 								Patrik	Wennerqvist	

Signe	Wolf	
	
	
	
Bilagor:	 	 Förslag	på	föredragningslista	(bilaga	1)	
	 	 														Pottenansökan	(bilaga	2)	
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§1. Mötets öppnande  
Jessica Regnér öppnar mötet. 
 
§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 Rebecca Lundberg till mötesjusterare samt att 
     adjungera Sofia Söderborg 
 
§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 §16.2 Midnattsvolley 
 
§7. Lägesrunda  
Alla berättar kort om hur de mår och hur en har haft det sedan vi senast sågs innan 
sommarlovet.  
 
§8. Föregående protokoll  
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll (DS3) till handlingarna 
 
§9. Rapporter  
 

§9.1 Kansliet  
Sofia Söderborg rapporterar. Sofia har haft semester. Innan semestern åkte hon med Hursarös 
miniorer ut till ön och hälsade på och började direkt efter semestern med Stockholm Pride. 
Ungdomsvolontärerna vi hade med oss var nöjda och vårt tält tillsammans med Svenska 
kyrkan i PridePark var välbesökt och det blev en lyckad parad med grupper från bl.a. Färingsö 
och Haninge. Sofia har påbörjat reklam och affischer inför hösten och öppnat anmälan till 
Luther-läger, som anordnas i samarbete med Stockholms stift.  
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§9.2 Stiftet  
Sofia Söderborg rapporterar. Team 0-18 ska på kick-off den 28/8-29/8. Sofia håller i trådarna 
för Lutherlägret som kommer ske på stiftsgården Stjärnholm i oktober. Vår nya ekonom (Siv) 
på stiftet har börjat jobba igen efter semestern. Kraftsamling sker 21/9 och alla som är ideella 
är välkomna att anmäla sig. 
 

§9.3 Arbetsutskottet (AU)  
Jessica Regnér rapporterar. AU har haft möte och har börjat planera för propp-helgen i 
januari. Distriktsstyrelsen kommer inte ha någon styrelsehelg under höstterminen då AU inte 
ser att ett behov finns.  
 

§9.4 Förbundet  
Jessica Regnér rapporterar.  
Förbundet har haft Riksårsmöte (RÅM) 
På RÅM valdes ett nytt förbundsordöfrandepar Jakob Schwarz (ordförande) och Torsten 
Thorvaldsson (vice ordförande). RÅM fattade också beslutet att alla riksarrangemang ska ha  
vara helt vegetariska. Det beslutades även att en kan åka på RÅM även om en är medlem i en 
icke aktiv lokalavdelning.  På RÅM diskuterades det även en del om att RÅM ofta hamnar 
samtidigt som Pride vilket vi tycker är synd. Nästa RÅM kommer ske i Hässleholm i Lunds 
stift. 
 

§9.5 Friluftsutskottet (FU)  
Rebecca Regnér rapporterar. FU ska ha sitt första möte för terminen den 29/9. Har haft 
lyckade junior- och miniorläger på Husarö. Nu till hösten tar Rebecca över efter Torbjörn som 
sammankallande för FU. 
 
 
 

§9.6 SKISS  
Daniel Andersson rapporterar. SKISS och Stockholm stift har gått ut med information och 
intresseanmälan för en global satsning för unga som heter “Projekt A-E”. Anmälan stänger 
den 25 augusti och alla mellan 18-35 år kan söka till projektet.  

 
§9.7 IU 

Daniel Andersson rapporterar. Det finns en facebook-grupp för att samla ihop folk för det nya 
utskottet som är i uppstartsfasen. Det finns mycket idéer och de ska snart ha sitt första möte.  
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§9.8 Lokalavdelningskontakt  
Inga besök sen senaste mötet. Katarina och Viksjö har uteslutits som lokalavdelningar 
eftersom de inte längre är aktiva. Det efterfrågas besök i Lidingö och Djurö-Möja-Nämdö. 
Lidingö behöver pepp att komma igång, Djurö-Möja-Nämdö har en ny pedagog. 

 
§9.9 Ekonomi 

Ekonomiarbetet är under kontroll. Fler frågor kommer lyftas framöver. 
 
§10. Bordlagda frågor  

Inga bordlagda frågor från förra mötet. 
 
§11. Beslutsuppföljning  

§11.1 RÅM  
§11.2 Konstituering av styrelsen 
§11.3 Kontaktlokalavdelningar  

- Förslaget kommer vara färdigt till DS5. 
 
§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?  
 
UngVuxen: Projektgruppen hade nyligen möte. Det finns en gård bokad, Aspnäsgården, och 
ett facebook-evenemang. Datumen för lägret är den 3-5 november och anmälan öppnar inom 
kort.  
 
Bibelstund med bakgrund: Madeleine Friberg berättar att hon och Rikard Olofsson (stiftet) 
har haft möte och har planerat inför det första tillfället. Preliminärt datum för denna är den 
28/9. En satsar på att ha ungefär en träff i månaden och att det fortsatt ska vara en aktivitet för 
efter-student-åldern men att yngre deltagare är välkomna om de skulle önska. 
 
Ledarutbildningen (LUB): Församlingar har kommit in med önskemål om att få ta del av 
datum när utbildningen ska äga rum. LUB-gruppen ska bestämma datum snart.  
 
Spontankvällar: Ingen spontankväll har ägt rum än men det finns mycket idéer och 
planeringsarbetet fortgår. 
 
Ljuspunkt: Planeringsgruppen ska snart ha möte och mycket idéer har redan diskuterats. 
 
§13. Rikshelg 
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Vi har inga pengar budgeterade för rikshelgen den 20-22/10 efter DÅM 2017. Jessica Regnér 
och Lisa Thellman ska åka på DO-samlingen som är i samband med rikshelgen. 
Valberedningen har frågat om de kan få åka på rikshelgens valberedningsutbildning. Vi har 
några i DS som kan tänka sig att åka över dagen på lördagen och vi ska kolla upp 
möjligheterna för ett sådant prisalternativ. 
 
§14. Pottenansökan 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att bifalla Skarpnäck SKB:s pottenansökan (bilaga 2) 
 
§15. Personalfrågor 
Jessica Regnér föredrar berättar: Vikariatet för Josefine har lysts ut. Ansökningar har kommit 
in och AU har haft intervjuer med kandidater. Team 0-18 och Fredrik Lidé har varit delaktiga 
i arbetet.  Den arvoderade arbetsledningen berättar om de kandidater som är aktuella. 
 
Distriktsstyrelsen beslutade att ge den arvoderade arbetsledningen förtroende och 

mandat att gå vidare i anställningsprocessen av en 
vikarie till Josefines tjänst. 

 
§16. Övriga frågor  

§16.1 Signaturlista 
Det har tagits fram en signtaturlista som ska kunna använda av stiftskansliets ekonomer. 
 

§16.2 Midnattsvolleyn 
Madeleine Friberg Ahlm är DS coach inför midnattsvolleybollen. 
 
 
§17. Nästa sammanträde  
Nästa DS-möte äger rum den 19 september kl 18.30 på skolhuset. 
 
§18. Mötets avslutande 
Jessica Regnér avslutar mötet. 
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Lista på förkortningar i detta protokoll: 
AU - arbetsutskottet 
DO-samlingen - distriktsordförandesamlingen 
DS - distriktsstyrelsen 
FU - friluftsutskottet 
IU - internationella utskottet 
LUB - ledutbildningen 
RÅM - riksårsmötet 
SKISS - Svenska kyrkans internationella arbete i Stockholms stift. 
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