Protokoll för Distriktsstyrelsemöte 2
2018-05-14
Plats: Stockholms stiftskansli.

Närvarande:
Ludwig Andersson
Daniel Andersson
Patrik Anglebjer
Amanda Ahlgren
Madeleine Friberg Ahlm
Julanda Jenseg Timonin
Liza Lövgren
Daniela Marovic
Jessica Regnér
Rickard Sefyrin Lund
Alba Åhlander
Anmält förhinder:
Jonny Nehl Otzén
Signe Wolf
Adjungerade:
Sofia Söderborg
§1 Mötets öppnande
Jessica Regnér förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2 Val av mötesordförande
Distriktsstyrelsen beslutade
att

välja Jessica Regnér till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare
Distriktsstyrelsen beslutade
att

välja Ludwig Andersson till mötessekreterare.

§4 Val av mötesjusterare och adjungerade
Distriktsstyrelsen beslutade
att

välja Patrik Anglebjer till mötesjusterare och adjungera Sofia Söderborg.

§5 Mötets beslutanderätt
Mötet fanns beslutsmässigt.

§6 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§7 Lägesrunda
Alla mår bra, lite trötta och de flesta har haft mycket i skolan eller jobb.

§8 Föregående protokoll
Protokollet är inte utskickat men justerat.

Distriktsstyrelsen beslutade
att

lägga protokoll DS12 och DS1 till handlingarna.

§9 Rapporter

§9.1 Kansliet
Sofia slutar och Petra tar över, introduktion om arrangemang och saker som kommer hända.
Mycket jobb med förberedelser för Pride och Husarö. Även redovisningen landstingsbidraget
ska skickas in snart.

§9.2 Stiftet
Jessica ska ha avstämningsmöte tillsammans med Fredrik och Elisabet den 24 Maj enligt vårt
avtal med Stockholm stift.
Några personer på stiftskansliet ska sluta och kommer ha avtackning den 24 Maj, bland annat
vår konsulent Sofia avtackas då.
Arbetet kring Biskopsvalet 2019 är i full gång.

Daniel deltog på klimatriksdagen som var på Stockholms Universitet och anordnades av
klimatriksdagen, där representerade han SKUSS och Stockholm stift.

§9.3 Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har inte haft något möte sen sist.

§9.4 Förbundet
Sista anmälningsdag till RÅM är den 31 maj.
Jessica åker på Distriktsordförandesamling den 18-20 maj.

§9.5 Friluftsutskottet
Uppbyggandet av Husarö var under helgen 10-13/5 - 2018.

§9.6 SKISS
SKISS Ska byta namn till ACT Svenska kyrkan

§9.7 IU
De har planerat en resa till Vitryssland tillsammans med Thomas församlingspedagog i
Maria-Magdalena församling. Det kommer bli en ekumenisk resa där deltagarna kommer
besöka Baptistförsamlingarna i Vitryssland.
Sofia och Petra var även på senaste mötet där vi diskuterade hur vi fortsättningsvis ska arbeta
med sociala medier.

§9.8 Lokalavdelningsbesök
Vi har inte gjort några lokalavdelningsbesök sen senaste mötet.

§9.9 Ekonomi
Siv vill ha en signaturlista med DS pratade om att det vore bättre att endast ha en signaturlista
med bara firmatecknarna.

§10 Bordlagda frågor
● Årscykel för arvoderad arbetsledning

Punkten fortsätter att bli bordlagd.

§11 Beslutsuppföljning
Jessica föredrog punkten.

§12 Lägeskoll: Hur går det i projekten?
Mässa för unga vuxna har varit, över 40 deltagare deltog och det var ett lyckat koncept som
kommer fortsätta framöver.
Husarö uppbyggnad var i helgen, våra konsulenter var representerade på plats tillsammans
med Daniela.
Ljuspunkt har haft ett utvärderingsmöte det går funderingar om att sätta ihop en provisorisk
arbetsgrupp för Ljuspunkt. Förra året blev det väldigt stressigt. Jessica sköter bokningen med
stiftsgården Rättvik. Jessica och Signe kommer ha ett möte med stiftsgården i Rättvik för att
diskutera kommande samarbeten.
Inspirationsdag för ideella planeras att bli av igen och SKUSS är gärna med. Madeleine och
Rickard deltar i planeringsarbetet från SKUSS. Ska förmodligen ligga runt April månad.
DÅM har varit och utvärderingsmöte kommer ske under veckan.

§13 Motion till RÅM
Distriktsårsmötet fattade beslut om att skicka vidare en motion till RÅM angående att RÅM
inte får arrangeras på samma datum som Stockholm Pride.

Distriksstyrelsen beslutade
att
låta AU tillsammans med de som skrivit motionen till DÅM arbeta fram ett
förslag för att sedan skicka den vidare till RÅM.

§14 Uppföljning GDPR
Den nya styrelsen hade möte den 15 maj ledd av Stina och Stockholms Stifts jurist.
De som var på utbildningen ansåg att det var en bra utbildning men att vi inte ska övertänka
kring det. Stina kommer dessutom att sätta upp ett nytt datum för GDPR-utbildning för de
styrelseledamöter som inte kunde medverka.

§15 Kontaktlokalavdelningar
Varje lokalavdelning ska ha en kontakt från Distriktsstyrelsen. De som haft en
kontaktlokalavdelning innan kommer behålla dem. De nya ledamöterna får de
lokalavdelningar som föregående ledamöter haft.

Distriktsstyrelsen beslutade
att

välja kontaktlokalavdelningar.

§16 Tröjor
Tröjor ska beställas till de nya ledamöterna och de gamla ska behålla sina.
Styrelsen diskuterar hurvida utskotten ska ha likadana tröjor som distriktsstyrelsen eller i
egna färger.

Distriktsstyrelsen beslutade
att

bordlägga frågan tillsvidare.

§17 Nya rättigheter att teckna konton
Attesträtt
Detta innebär rätten att attestera (skriva under) fakturor och betala ut löner.
Distriktsstyrelsen beslutade
att
Michael Costello (f. 530826-2251)
Siv Einebrant (f. 621229-1063)
Birgitta Ödmark (f. 640409-7120)
Ancie Friberg (f. 680217-5965) (t.om. 30 juni 2018)
Annelouise Harnesk (f. 710604-6928)
vilka äger rätt att var för sig attestera skatter, sociala avgifter,
tjänstepensionsinbetalningar och
löpande försäkringspremier.
Samt att två i förening
genomföra löneutbetalningar.
Teckningsrätt
Detta innebär rätten att hantera våra bankkonton.

Distriktsstyrelsen beslutade
att
Jessica Regnér (f. 900131-2249)
Signe Wolf (f. 950716-4623)
Daniel Andersson (f. 9801087835)
Michael Costello (f. 530826-2251)
Siv Einebrant (f. 621229-1063)
Ancie Friberg (f. 680217-5965) (t.om. 30 juni 2018)
Annelouise Harnesk (f. 710604-6928)
var för sig äger rätt att teckna nedanstående konton, utom vid
kontantuttag överstigande 10 000 kronor då kontot skall
tecknas av två i förening.
Berörda konton är:
Swedbank
8327-9, 236 640 009
Swedbank
8327-9, 96 451 8552-2
Swedbank
8327-9, 914 847 200-5

Distriktsstyrelsen beslutade
att

Ancie Friberg (f. 680217-5965) (t.om. 30 juni 2018)
Annelouise Harnesk (f. 710604-6928)
Äger rätten att hantera organisationens kontakt med Fora och
AFA- försäkringar avseende försäkringar mm.
Äger rätten att hantera organisationens kontakt med Collectum
avseende pensioner mm.
Äger rätten att hantera organisationens kontakt med
Försäkringskassan avseende sjukfrånvaro mm.

Denna paragraf anses vara direktjusterad.

§18 Konstituering av styrelsen
Distriktsstyrelsen beslutade
att

bordlägga frågan.

§19 Ombud till RÅM
Här kommer vi fatta beslut om ombud till RÅM
Distrikstyrelsen beslutade
att

ge AU mandat att tilläggsfylla ombudsplatserna till RÅM.

§20 Personalfrågor
Sofia slutar den 31 maj. Jessica ska ha utvecklingssamtal med Stina snart.

§21 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§22 Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är den 10 juni då det också är sommaravslutning.
Styrelsehelg 24-26 Augusti
Onsdag 27 Juni är DS inbjudna till Husarö.

§23 Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:37

_______________
Mötesordförande

______________
Mötessekreterare

_______________
Mötesjusterare

