
   

  Protokoll för Distriktsstyrelsemöte 5  
    

  Datum: 2018-08-26 

  Plats: Gransnäs Ungdomsgård 

  Närvarande: 
  Amanda Ahlgren   
  Ludwig Andersson 
  Daniel Andersson 
  Patrik Anglebjer 
  Liza Lövgren  
  Daniela Marovic  
  Jessica Regnér  
  Richard Sefyrin Lund  
  Signe Wolf 
  Alba Åhlander  

  Anmält förhinder:  
  Madeleine Friberg Ahlm  
  Julanda Jenseg Timonin  
  Jonny Nehl Othzén  

  Adjungerade:  
  Stina Scott  

  Bilagor:  
  Bilaga 1: Förslag på föredragningslista 
  Bilaga 2: Projektgrupper 
  Bilaga 3: Arbetsordning (2018:1) 



§1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat 11:05 

§2. Val av mötesordförande 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att    välja Jessica Regnér till mötesordförande.  

§3. Val av mötessekreterare 
Distriktsstyren beslutade 
att    välja Ludwig Andersson till mötessekreterare.  

§4. Val av mötesjusterare och adjungerade 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att    välja Daniela Marovic till mötesjusterare och 
att    adjungera Stina Scott.  

§5. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt. 

§6. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av §16. Ansökan om att bilda 
intressegrupp. 

§7. Lägesrunda 
Alla mår bra, lite trötta och några börjar känna sig lite sjuka.  

§8. Föregående protokoll 
Distriktsstyrelsen la protokoll DS3 och DS4 till handlingarna.  

§9. Rapporter 



§9.1 Kansliet 
Stina är tillbaka från semestern och ska på konsulentsamling den 4-5 September 
och ska på kick off med team0-18. 

§9.2 Stiftet 
Kraftsamling är den 18 september på Rival på Mariatorget. Temat är ungdomars 
hälsa och ohälsa.  
Det är mycket med valkampanjen och nya biskopsvalet. Jessica och Signe kommer 
att gå på samarbeteskonferens den 7 september.  

§9.3 Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har planerat för styrelsehelg.  

§9.4 Förbundet 
Vi har varit på RÅM och en ny förbundsstyrelse har valts. RÅM kommer att vara i 
Stockholm nästa år. Ett officiellt uttalande kring BKA kommer göras.  

§9.5 Friluftsutskottet 
Det var läger på Husarö och 22 barn deltog. Daniela från DS var med och var 
ledare. Stina har skickat ut mail till alla församlingar om nästa sommar. Rivning av 
Husarö sker den 7-9 September. 

§9.6 SKISS 
Kommer att ha ett möte 29 Augusti och där en av frågorna som kommer tas upp är 
ifall SKISS kommer finnas kvar framöver.  

§9.7 IU 
Fullt upp med Inspirationsresa till Vitryssland. 1 September ska det vara ett besök 
till Kungsör. Rebecca Lundberg kommer åka med som ansvarig för resan. 7 personer 
är anmälda just nu.  

§9.8 Lokalavdelningsbesök 
Alba har träffat lokalavdelningen Hägersten på Stiftet och diskuterade kör och 
musik.  

§9.9 Ekonomi 



Daniel och Signe har pratat om ekonomin och eftersom att Daniel åker iväg så 
kommer han sköta ekonomin mer administrativt. Daniel åker iväg den 5 september 
och ska vara borta i ungefär 7 månader.  

§10. Bordlagda frågor 
Årscykel för arvoderad arbetsledning 
Jessica har påbörjat årscykeln för arvoderad arbetsledning. 

§11. Beslutsuppföljning 
Jessica, Signe och Stina har tagit upp frågan kring dataskyddsombud vilket vi 
hoppas kunna välja in under nästa DÅM. 
Alla ombud från SKUSS fick bo på Hotell under RÅM och det blev billigare än vad vi 
trodde.  

§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten? 
Inga projekt har startat upp. Pride har varit och det gick väldigt bra. Även 
Husarölägren är avslutade.  

§13. Arbetsordning 
Styrelsen har under styrelsehelgen diskuterat arbetsordningen.  

Distriktsstyrelsen beslutade  
att    anta arbetsordning (2018:1) (se Bilaga 3) 

§14. Konstituering av styrelsen 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att    konstituera styrelsen (se Bilaga 2) 

att   konstituera Friluftsutskottet till Signe Wolf 
   (sammankallande), Amanda Ahlgren, Daniela
   Marovic, Andreas Eriksson, Elisabeth Källström, 
   Jeanette Petterson, Markus Brunqvist, Martin 
   Skog och Torbjörn Karlsson.  

§15. Kontaktlokalavdelningar  

§16. Ansökan om att bilda intressegrupp 
En ansökan om att bilda en intressegrupp har kommit in från Hägersten om att 
öppna VOX, vilket ska vara en grupp för personer som gillar musik och att sjunga.  



Distriktsstyrelsen beslutade  
att    godkänna ansökan om att starta  
   intressegruppen VOX. 

§17. Personalfrågor 
Petra Isaksson Jonsson hade sin sista arbetsdag 13 Augusti. Annonsen till tjänsten 
ligger ute och går bra. Jessica och Signe har haft arbetsintervju med en kanditat 
och kommer att ha flera arbetsintervjuer löpande. 

§18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§19. Nästa sammanträde 
12 september. 

§20. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 12:07. 


