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§1. Mötets öppnande
Jessica Regnér förklarar mötet öppnat.
§2. Val av mötesordförande
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Jessica Regnér till mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Rebecca Regnér till mötessekreterare
§4. Val av mötesjusterare och adjungerade
Distriktsstyrelsen beslutar att välja Lisa Thellman till mötesjusterare samt att adjungera Sofia
Söderborg och Stina Scott
§5. Mötets beslutanderätt
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.
§6. Fastställande av föredragningslista
Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslista med tillägget §16.3 Rådet för Svenska
kyrkan i utlandet Stockholm stift.
§7. Lägesrunda
Alla berättar kort om hur de mår och har det för tillfället.
§8. Föregående protokoll
Då det tillkommit en reservation så har protokollet för DS11 inte kunnat skrivas under, dock är det
digitalt justerat och signatur från Signe Wolf (som var mötesordförande) kommer dröja då denne
är utomlands. Dock valde styrelsen att ändå lägga protokollet till handlingarna.
Distriktsstyrelsen beslutar att lägga föregående protokoll (DS11) till handlingarna
§9. Rapporter
§9.1 Kansliet
Sofia har varit sjukskriven och är nu tillbaka på kansliet. Stina och Sofia har varit på GDPR-kurs
(nya PUL) hos SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation).
§9.2 Stiftet
Mattias Svensson är ny konfirmandkonsulent för frågor som rör konfirmander i behov av särskilt
stöd. Han arbetar också i Västermalms församling som församlingspedagog. Mattias börjar
konsulentuppdraget i och med mars månad. Jessica har varit på styrgruppsmöte för videlar.nu.
SKUSS väntar fortfarande på en ekonomisk rapport. Styrgruppen har beslutat att Tobias Jonson
går in som projektledare och kommer ta fram en ny sida som är bättre, snyggare och mer
funktionell. Projektet förväntas lanseras till hösten. Rikard Olofsson tackas av från sin tjänst på
stiftet den 12/3 kl 14.30
§9.3 Arbetsutskottet
AU har haft möte och mer om det kommer på §15.

§9.4 Förbundet
Förnyelsekampanjen är precis avslutad, både vi i Stockholm och förbundet kom upp i målet på
60% av förnyade medlemmar. Motionsstopp till Riksårsmötet är den 31 maj. Stina och Sofia ska på
konsulentsamling v.11.
§9.5 Friluftsutskottet
Inget möte sedan sist.
§9.6 SKISS
Inget nytt att rapportera
§9.7 IU
IU jobbar med Uppdrag Global som går av stapeln 17/3 i Högalid.
§9.8 Lokalavdelningsbesök
Vi har varit hos Holy Gang, Brännkyrka, Skarpnäck, Hägersten och Danderyd.
§9.9 Ekonomi
Bokslutet är klart och ska signeras av alla styrelsemedlemmar.
§10. Bordlagda frågor
§10.1 Lunch med kyrkligt anställd
Arbetet fortgår och vi hoppas på att besluta om ärendet nästa möte. Madeleine Friberg Ahlm kliver
också in i gruppen som ska revidera det första beslutsunderlaget.
§10.2 Årscykel för AU-arbete
Arbetet fortgår.
§11. Beslutsuppföljning
§11.1 Policy kring sexuella trakasserierPolicyn läggs i dagarna upp på hemsidan
§11.2 Ljuspunkt
Föreläsarna har kontaktats och kommer delta på lägret.
§11.3 Bildtävling
Bildtävlingen kommer publiceras på facebook inom några veckor.
§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?
Ljuspunkt: Går av stapeln i helgen (9-11/3). Lägret har blivit 50% större och det kommer nu vara
150 personer som åker iväg på läger.
Policygruppen: Har gjort ett utkast på ett utvärderingsdokument.
Spontankvällar: Planerar att ha en kväll för motionsskrivning inför DÅM.
§13 Riktlinjer för deltagaravgifter
Distriktsstyrelsen beslutade att anta policyn gällande deltagaravgifter (Bilaga 2)

§14 Mässa för unga vuxna
Jonny Nehl Othzén föredrog förslaget som han lagt fram med styrdokumentet (Bilaga 4)
Distriktsstyrelsen beslutade att ingå i samarbetet, sprida arrangemanget, upplåta ev lokaler för
kyrkfika och stå för kyrkfikat (Bilaga 3).
§15. Personalfrågor
Sofia Söderborg har sagt upp sig. Hennes sista arbetsdag blir den 31/5. Den arvoderade
arbetsledningen kommer utlysa en tjänst inom kort.
§16. Övriga frågor
§16. 1 Protokoll
Daniel Andersson har skrivit ett PM angående protokollen som styrelsen begrundar och lägger till i
protokollet. (Bilaga 5)
§16.2 Profilmaterial
Jessica pratade kort om att profilmaterialet ska användas och ledorden är “Sunt förnuft!”.
§16.3 Rådet för Svenska kyrkan i utlandet Stockholm stift.
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet Stockholm stift har årsmöte den 22/4 och vi är välkomna att
delta.
§17 Nästa sammanträde
Nästa möte är 11/4 på skolhuset
§18 Mötets avslutande
- Jessica avslutade mötet.
_____________
Mötesordförande

_____________
Mötessekreterare

_____________
Mötesjusterare
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Riktlinjer av deltagaravgifter för
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts arrangemang
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) subventionerar de flesta arrangemang för
sina medlemmar. Detta dokument berör de arrangemang som kräver en anmälan av
deltagaren, det gäller våra större arrangemang såsom läger och andra aktiviteter som lockar
många deltagare.
Om deltagaren inte dyker upp på det arrangemang som hen är anmäld till, utan att ha
avanmält sig innan sista anmälningsdag, tas en no-show avgift för att SKUSS som ideell
organisation inte ska gå back på grund av att medlemmar inte dyker upp på de arrangemang
som anordnas. Denna avgift motsvara den totala kostnaden för den person som inte deltagit,
vilket innebär både avgiften och eventuell subvention. Om ingen deltagaravgift krävs, t.ex
distriktsårsmötet, tas det en avgift som motsvarar hela subventionen av deltagaren om denne
inte dyker upp. Detta gäller inte om deltagaren kan redovisa sjukintyg samt meddelat
frånvaron till arrangören eller ansvarig.
Alla är välkomna att delta på SKUSS arrangemang, även om du inte är medlem. Avgiften är
däremot ca 25 procent högre för icke medlemmar men det är gratis att bli medlem via
http://blimedlem.skuss.se/. Denna avgift tas för att SKUSS som organisation får bidrag för
sina medlemmar och det ska medlemmarna gynnas av. Även icke medlemmar behöver betala
en avgift om hen inte dyker upp utan att ha meddelat sin frånvaro samt uppvisat sjukintyg.
Denna summa bestäms på samma sätt som för medlemmar. SKUSS subventionerar såklart i
den mån de kan även för icke medlemmar.
	
  

Beslutsunderlag Mässa för Unga vuxna
se bilaga ”styrdokument för MUV”
Jag har bestämt mig för att dra igång projektet Mässa för unga vuxna,
då jag tycker en liknande verksamhet saknas i Stockholms stift.
Jag har tänkt att det ska ske med så lite arbetsinsats som möjligt, då
jag tror att det ökar chansen att projektet fortgår under lång tid.
Jag har tänkt det som ett samarbetsarrangemang, då jag tror att det
är nödvändigt och att arbetsbördan fördelas.
För Skuss räkning skulle man i samarbetet bidra med,
informationsspridning via nyhetsbrev (och ev kontaktpersoner),
lokaler för kyrkfika ifall arrangemanget sker i AF, och pengar för
kyrkfikat.
Därför föreslår jag Distriktstyrelsen besluta…
..att Ingå i Samarbetet
..att Sprida arrangemanget
..att Upplåta ev Lokaler för kyrkfika
..att Stå för kyrkfikat.

Skrivet av
Jonny Nehl Othzén
210412
Ligan Vällingby

Mässa för unga vuxna
Idé
En mässa för unga vuxna.
Bakgrund
I en allt stressigare och upptagna tid är det svårt för alla att hinna med söndagens 11
gudstjänst.
Jag tänker framförallt för unga vuxna som ska hinna med jobb, plugg och andra aktiviteter.
Samtidigt är det också för unga vuxna svårt att hitta ett naturligt sammanhang när man vuxit
ur den lokala ungdomsgruppen.
Det kan också vara svårt att tackla att vara gammal i vissa sammanhang och ung i andra.
Om man då varken hinner med 11 mässan, och dessutom inte längre känner sig hemma på
ungdomsmässan kan det därför behövas ett nytt sammanhang att fira mässa i.
Syfte
Att skapa en kyrklig gemenskap för unga vuxna som firar mässa ihop.
Att ska andrum att vila och växa i sig själv och i Jesus.
Målgrupp
Unga vuxna, ålder c. 18-35 år.

Genomförande
1 gång i månaden, sista söndagen varje månad.
Mässordning enligt Mässa i viston, då den är enkel att följa med i och funkar bra även med
gitarr som ackompanjemang.
Gitarr eller piano som enkel kyrkomusik så en av de deltagande kan ställa upp som musiker.
Endast en vaktmästare, antingen en av de i gemenskapen eller en från den församlingen
man är i. (Adolf fredrik)
ev. fika efteråt sker i anslutande lokaler. (ex skolhuset om arrangemanget sker i AF)

Arrangör
Samarrangemang mellan Stockholms Stift, Svenska Kyrkans unga och Adolf Fredriks
församling.

Övrig fråga från Daniel Andersson
Enligt protokoll 6 fick jag en i uppdrag att revidera/justera återremitterad handling,
beslutsunderlaget om kyrklig lunch med anställda. Dock har jag haft supersvårt att ta
igen denna uppgift då mina anteckningar försvunnit. Dessutom är det svårt att hitta
information i protokollen då endast besluten finns med. Såvitt jag vet har vi inte
beslutat om att protokollen ska vara beslutsprotokoll och därför vill jag vänligen vädja
om mer matiga protokoll, där diskussioner och åsikter, och i detta fall justeringar
skrivs ned.
Dessutom tycker jag det är roligare att få ett sammanhang i protokollen, än endast
ett beslut. På så vis blir det också roligare läsning.

