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Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS12 
2018-04-11 

 
Plats: Skolhuset 
 
Närvarande:    
Alba Åhlander 
Daniel Andersson 
Jessica Regnér 
Jonny Nehl Othzén 
Lisa Thellman 
Madeleine Friberg Ahlm 
Rebecca Lundberg 
Rebecca Regnér 
Richard Sefyrin Lund 
Patrik Anglebjer 
Patrik Wennerqvist 
 
 
Anmält förhinder: 
Signe Wolf 
Sophie Edström 
 
Adjungerade:  
So�a Söderborg 
Stina Scott  
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Förslag på föredragningslista 
Bilaga 2  -  Lunch med kyrkligt anställda 
Bilaga 3 – Motion Pride och RÅM 
Bilaga 4 – Potten-ansökan 
Bilaga 5 - Verksamhetsberättelse 2017-2018 
Bilaga 6 - Minnesanteckningar FU 

   



 

§1. Mötets öppnande  
Jessica Regnér  förklarade 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 Rebecca Lundberg till mötesjusterare och att adjungera So�a 
Söderborg och Stina Scott. 

 
§5. Mötets beslutanderätt  
Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid. 
 
§6. Fastställande av föredragningslista  
Distriktsstyrelsen beslutar att  fastställa föredragningslistan (Bilaga 1) 
 
§7. Lägesrunda  
Alla berättar kort om hur de mår och har det. 
 
§8. Föregående protokoll  
Distriktsstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll (DS11) till handlingarna 
 
§9. Rapporter  

§9.1 Kansliet  
Stina och Sara från Sensus har hållit en till omgång av “Barnets väska”, fyra deltagare kom. Kansliet 
har varit på konsulentsamling i Uppsala, samt genomfört Uppdrag Global ihop med stiftet. Stina 
har varit med och intervjuat kandidater till Ung i världsvida kyrkan. So�a har börjat planera inför 
EuroPride i sommar. 
 

§9.2 Stiftet  
Fredrik Lidé (stiftsdirektor) har sagt upp sig och jobbar fram till juni. Rikard Olofsson har nu 
avslutat sin tjänst på stiftskansliet. Ancie Friberg har sagt upp sig, Anne-Louise Harnesk ska ta över 
hennes uppgifter för SKUSS. 
 

§9.3 Arbetsutskottet  
Mer under senare punkter. 
 

§9.4 Förbundet  
Vi har fått en ny kontaktperson från förbundsstyrelsen,  Anna Karin Eliasson.  
 

§9.5 Friluftsutskottet  
Minnesanteckningar �nns bifogade från senaste mötet (bilaga 6). Det har skett ett första möte med 



 

båtgruppen som ska bereda en PM till nästa styrelses styrelsehelg angående ett framtida båtköp.  
 

§9.6 SKISS 
Det har varit möte men ingen representant från oss var där. Skiss har årsmöte den 14/4. 
 

§9.7 Internationella utskottet 
Internationella utskottet har samlat in enkäter angående globalt arbete på Uppdrag global för att få 
underlag inför kommande arbete i utskottet. 
 

§9.8 Lokalavdelningsbesök 
Vi har sen senaste mötet varit i Täby och Hägersten. 
 

§9.9 Ekonomi 
Bokslutet är färdigt och ska nu skrivas under av alla oss i distriktsstyrelsen. 
 
§10. Bordlagda frågor  
§10.1 Lunch för kyrkligt anställda (Bilaga 2) 
 
Distriktsstyrelsen beslutade  
 
att Ordförandeparet tillsammans med konsulent åtar sig uppdraget att genomföra en lunch per 
termin med anställda inom Svenska kyrkan i Stockholm stift. 
 
att Lunch med kyrkligt anställda startar i och med nästa budgetår, men att 
informationsspridning är ett faktum som bör etableras innan dess. 
 
§10.2 Årscykel för arvoderad arbetsledning 
AU har ännu inte hunnit göra sammanfattningen av arbetet för den arvoderade arbetsledningen. 
 
§11. Beslutsuppföljning  
§11.1 Deltagaravgifter 
§11.2 Mässa för unga vuxna 
 
§12 Lägeskoll: Hur går det i projekten?  
 
Mässa för unga vuxna: Gick mycket bra. Ca 40 deltagare. 
Samlingen: Ca 25 personer deltog och det gick bra. 
Ljuspunkt: Lägret gick bra. 142 deltagare. Efterarbetet pågår med diverse arvoden och går framåt. 
Spontankvällar: Det har varit en spontankväll med ca 15 deltagare. Temat utöver hänget var att 
skriva motioner till DÅM. 
 
§13 Motionssvar 
Distriktsstyrelsen diskuterade den motion som kommit in till årets distriktsårsmöte och kommer 
fram till ett motionssvar som formuleras av Richard. 
 



 

§14 Pottenansökan 
Distriktsstyrelsen beslutade att avslå Skarpnäcks pottenansökan men uppmanar dem att med hjälå 
från sin kontaktperson i DS att ta fram en ny pottenansökan som bättre följer riktlinjerna för hur 
en pottenansökan ska se ut. 
 
§15 Årets pris 
Distriktsstyrelsen diskuterade och kom fram till en vinnare som kommer presenteras på DÅM. 
 
§16 Verksamhetsberättelse 
Distriktsstyrelsen beslutade att skicka vidare verksamhetsberättelsen till (bilaga 5) DÅM 
 
§17 DÅM 19 
Vi diskuterade datum för DÅM 2019 men kan inte fatta något beslut eftersom vi inte vill riskera att 
sammanfalla med högskoleprovet som många av våra medlemmar skriver men datumen för det är 
inte släppta än.  
 
§18 Personalfrågor  
AU uppdaterar oss om hur rekryteringsprocessen för en ny kanslist går.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att ge AU fortsatt mandat gå vidare i rekryteringsprocessen. 
 
§19 Övriga frågor  
Inga övrig frågor. 
 
§20 Nästa sammanträde och möteskalender 
Inga �er möten inplanerade. 
 
§21 Mötets avslutande 
Jessica Regnér förklarade mötet för avslutat. 
 
_____________ _____________ _____________  
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 
 



16. Verksamhetsberättelse

17. DÅM 19

18. Personalfrågor

19. Övriga frågor

20. Nästa sammanträde

21. Mötets avslutande




