
    

    

   Protokoll för Distriktstyrelsemöte 6   
    

   Datum: 2018-09-12 

   
   Plats: Skolhuset 

   
   Närvarande: 
   Amanda Ahlgren   
   Ludwig Andersson 
   Daniel Andersson (via telefon) 
   Patrik Anglebjer 
   Madeleine Friberg Ahlm  
   Julanda Jenseg Timonin  
   Liza Lövgren  
   Daniela Marovic   
   Jonny Nehl Othzén (från §10) 
   Jessica Regnér   
   Richard Sefyrin Lund  
   Signe Wolf 
   Alba Åhlander  

      
   Adjungerade:   
   Stina Scott  

   Bilagor:  
   Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS6 2018. 
   Bilaga 2: Potten 
     

_________________                  
Mötesordförande 

_________________                   
Mötessekreterare 

_________________ 
Mötesjusterare 



§1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat 18:15 

§2. Bön 
Jessica Regnér läste sinnesrobönen. 

§3. Val av mötesordförande 
Distriktstyrelsen beslutade  
att    välja Jessica Regnér till mötesordförande. 

§4. Val av mötessekreterare 
Distriktstyrelsen beslutade 
att    välja Ludwig Andersson till mötessekreterare.  

§5. Val av mötesjusterare och adjungerade 
Distriktstyrelsen beslutade  
att    välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesjusterare 
   och Stina Scott till adjungerade.  

§6. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutmässigt  

§7. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes 

§8. Lägesrunda 
Alla mår bra, några är lite trötta men några har massor av energi från semestern. 

_________________                  
Mötesordförande 

_________________                   
Mötessekreterare 

_________________ 
Mötesjusterare 



§9. Föregående protokoll 
Distriktstyrelsen beslutade  
att    lägga DS5 till handlingarna. 

§10. Rapporter 
 §10.1  Kansliet 
 Stina var på konsulentsamling i Uppsala och fick träffa några nya konsulenter i 
 de andra distrikten. De pratade om en kyrk-app, bibeln och GDPR. Det är 
 kraftsamling nästa vecka.  

 §10.2  Stiftet  
 Signe, Stina och Jessica var på samverkanskonferens förra veckan. De 
 diskuterade samverkansprojekt och avtalsförhandlingar. Team 018 hade 
 teambuilding dagar.  

 §10.3  Arbetsutskottet 
 Vi har fått 2144 medlemmar och behöver 300 till för att slå det gamla 
 rekordet. Det jobbas vidare med rekrytering av nya konsulenten.  

 §10.4  Förbundet 
 DUK kommer äga rum den 29/9 till 1/10 i Uppsala. 
 Rikshelgen kommer att vara och ingen från DS är anmäld men valberedningen 
 åker.  
  
 §10.5  Friluftsutskottet 
 Har sitt första möte på måndag. Rivningen av Husarö var under valhelgen.  

 §10.6  SKISS 
 Signe har varit på SKISS möte, SKISS kommer att avvecklas och ett 
 internationellt råd vill upprättas. SKUSS kommer då att ha en plats i det 
 rådet.  

 §10.7  IU 
 Signe och Daniel var med på ett möte med Isadora och Birgitta på förbundet.  
 Resan till Vitryssland är igång och träffar ska ske, lite oklart just nu om det 
 kommer att bli av eller inte. 

 §10.8  Lokalavdelningsbesök 
 Patrik har varit på ett lokalavdelningsbesök i Farsta och han berättade lite om 
 ljuspunkt och midnattsvolleybollen. Var väldigt uppskattat av både anställda i 
 församlingen och ungdomar.  

_________________                  
Mötesordförande 

_________________                   
Mötessekreterare 

_________________ 
Mötesjusterare 



 §10.9  Ekonomi 
 Det kommer snart ett utdrag om hur vi ligger till budgeten. Daniel har fått 
 tillgång till våra Swedbank-konton och kommer att kunna acceptera fakturor.  

§11. Bordlagda frågor 
 - Årscykel för arvoderad arbetsledning 
Jessica fortsätter att skriva den. 

§12. Beslutsuppföljning 
 -  arbetsordning 
Den nya arbetsordningen ska läggas upp på hemsidan.  
 -  Konstituering av styrelsen 
 -  Intressegrupp VOX 
Det har har kommit in en pottenansökan från VOX. 

§13. Lägeskoll: Hur går det i projekten? 
 - Policy gruppen ska se över policys efter mötet.  
 - Ljuspunkt hade sitt första möte för en vecka sen och temat blir  
 Pilgrimsfärden. De bestämde även träffar under året och de har även gjort en 
 budget. De letar nu efter gnistor.  
 - Mässa för unga vuxna går väldigt bra, dock var det lite färre vid terminstart. 
 Under nästa mässa kommer det två presidentkanditater från Tanzania som ska 
 hålla förbön eller liknande.  
 - DÅM gruppen ska samlas och diskutera plats.  
 - Gruppen för Spontankvällar ska bestämma datum för träff.  
 - Ekumeniskt samarbete har lyfts upp på samverkanskonferens. 

§14. Pottenansökan VOX 
Det är inte en fullständig pottenansökan eftersom att det inte är ett arrangemang utan det 
är en aktivitet och det är inte 3 personer som har skrivit under. Alba sker kommunikationen 
med VOX om utlägg istället för pottenansökan.  

Distriktsstyrelsen beslutade  
att   låta policygruppen se över finansieringen av 
   intressegrupper.  

Distriktstyrelsen beslutade  
att    avslå VOX pottenansökan.  

_________________                  
Mötesordförande 

_________________                   
Mötessekreterare 

_________________ 
Mötesjusterare 



§15. Arbetsutskottet och attestorer 
 -Vi diskuterar en eventuell omkonstituering av AU och välja nya attestorer 

Distriktstyrelsen beslutade  
att    till attestorer välja 
   Jessica Regnér 900131-2249 
   Signe Wolf 950716-4623 
   Daniel Andersson 980108-7835 
   Madeleine Friberg Ahlm 990405-3528 

   Vilka äger rätten att var för sig attestera upp till 
   10 000 kr samt löneutbetalningar, skatter och 
   arbetsgivaravgifter.  
   Vid utbetalningar över 10 000 kr skall attestering 
   ske av två attestorer i förening. 

§16. Personalfrågor 
Den arvoderade arbetsledningen har haft lönesamtal med Stina och de har även haft 4 
stycken anställningsintervjuer.  

§17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§18. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde är 11 oktober kl 18:30.  

§19. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:20 

_________________                  _________________                    _________________ 
Mötesordförande         Mötessekreterare  Mötesjusterare 
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