
Protokoll för Distriktsstyrelsemöte 3 
2018-06-10 

Plats: Skolhuset.  

Närvarande:  
Ludwig Andersson 
Daniel Andersson 
Patrik Anglebjer 
Amanda Ahlgren (från §9.4) 
Madeleine Friberg Ahlm 
Julanda Jenseg Timonin 
Liza Lövgren 
Daniela Marovic 
Jonny Nehl Otzén 
Jessica Regnér 
Rickard Sefyrin Lund 
Alba Åhlander 

Anmält förhinder: 
Signe Wolf 
Madeleine Friberg Ahlm 

Adjungerade: 
Petra Isaksson Jonsson 
Stina Scott 

Bilagor:  
Bilaga 1 – Förslag på föredragningslista 
Bilaga 2 - Integritetspolicy 
Bilaga 3 - Konstituering av internationella 
utskottet 



§1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat 13:11 

§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 Alba Åhlander till mötessjusterare och att adjungera 
  Stina Scott och Petra Isaksson 
  Jonsson.  

§5. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutmässigt. 

§6. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes.  

§7. Lägesrunda 
Alla mår bra och ser fram emot sommaren. 

§8. Föregående protokoll 
Distriktssyrelsen beslutade  
att  lägga protokoll DS 2 till handlingarna.  

§9. Rapporter  
§9.1 Kansliet 
Petra har jobbat i en vecka och Pride och Husarö är i full gång. Stina är borta i Juli 
och början av Augusti. Petra har semester under två veckor och kommer nog ansöka 
om några veckor till.  

§9.2 Stiftet 
Från den 11 juni är Annica Timmerman tillförordnad srifrsdirektor. SKUSS:s avtal 
med stiftet löper ut under 2019 och landstingsbidraget kommer som det ser ut nu 
att försvinna 2020. Planeringskonferens kommer nog att hållas 6 eller 7 September. 
Kecke från Sensus vill ha ett möte med Petra om framtida samarbeten. 

§9.3 Arbetsutskottet 
AU har haft utvecklingssamtal med Stina och Signe kommer hem den 15 Juni. 



§9.4 Förbundet 
Jessica har varit på DO-samling i Uppsala. Sista anmälan till RÅM har varit. 

§9.5 Friluftsutskottet 
Husarö rullar på och 13 personer är med i staben och det är 22 stycken barn 
anmälda. Den 27/6- 2018 får man gärna åka med ut till Husarö.  

§9.6 SKISS 
Har haft ett årsmöte men vi har inte hört så mycket mer från dem. De har bytt 
namn till ACT Svenska Kyrkan.  

§9.7 IU 
Planeringen av resan till Vitryssland är i full gång. 2 från IU ska åka med, 2 “vuxna” 
och 10 övriga platser.  

§9.8 Lokalavdelningsbesök 
Inga lokalavdelningsbesök har gjorts.  

§9.9 Ekonomi 
Daniel kommer att åka till Tanzania i höst och har fått ett stipendium för att 
volontära. Han kommer tillbaka i vår. Ansökan om organisationsbidrag har skickats  
in. 

§10. Bordlagda frågor 
Årscykel för arvoderad arbetsledning 

§11. Beslutsuppföljning  
Vi har inga beslut att följa upp. 

§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten? 
Mässa för unga vuxna har gått jättebra och under alla gånger det har varit ca 40 
deltagare. Målet var att skapa en plats för unga som växt ur sin ungdomsgrupp 
vilket har skett.  
Preliminär bokning för ljuspunkt har skett och datumen är 29-31 Mars. 
Alba ska försöka dra ihop en spontankväll nästa vecka.  

§13. Konstituering av IU 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att   konstituera IU.  

§14. Uppföljning GDPR 
GDPR kommer att bli en stående punkt i våra framtida protokoll. Datainspektionen 
har lagt upp en sida för organisationer och föreningar som vi kan ta hjälp av. Allt 
som händer i en kyrka anses som ett publikt rum, vilket gör att man får filma och 
fotografera. Vi samlar fortfarande in samtyckesavtal när det gäller fotografering på 



våra evenemang. SKUSS har fått mycket beröm från Anna på Stiftet som jobbar 
med GDPR.  

§15. Integritetspolicy 
Daniel tog upp punkten med integritetspolicy om vi ska ha ett dataskyddsombud.  

Distriktsstyrelsen beslutade  
att   uppdra kansliet att förbereda policy arbetet och förbereda 
underlag kring integritet       och personuppgifter 
att   kansliet bereder underlag  för ett att välja 
dataskyddsombud.  

§16. Boende RÅM 
Distriktsstyrelsen diskuterar olika boendealternativ för ombuden till RÅM och 
kommer fram till att erbjuda hotellplats till de som vill.  

§17. Personalfrågor 
Sofia har slutat och Stina har haft utvecklingssamtal.  

§18. Övriga frågor 
No-show avgift 
Videlar.nu 

§19. Nästa sammanträde  
Styrelsehelgen 24-25 augusti.  

§20. Mötets avslutande 
Mötets avslutades 14:48 


