
   Protokoll för Distriktsstyrelsemöte 7 
   2018-10-11 
   
    
   Plats: Skolhuset 
      

   Närvarande: 
   Amanda Ahlgren  
   Ludwig Andersson 
   Patrik Anglebjer (från §9.3) 
   Madeleine Friberg Ahlm  
   Julanda Jenseg Timonin  
   Liza Lövgren  
   Daniela Marovic  
   Jessica Regnér  
   Richard Sefyrin Lund (från §7 
   Signe Wolf 
   Alba Åhlander  

   Anmält förhinder: 
   Daniel Andersson  
   Jonny Nehl Othzén  
      

   Adjungerade:  
   Amanda Andersson (över telefon, till §13) 
   Stina Scott (till §13) 
     

   Bilagor:  
   Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS7 2018. 
   Bilaga 2: Pottenansökan 
     

    
         

 _________________  
         Mötesordförande  

          
         _________________ 

         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare  



      

§1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat 18:30 

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

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

§4. Val av mötesjusterare och adjungerade 
Diskriktstyrelsen beslutade  
att    välja Julanda Jenseg Timonin och adjungera 
   Amanda Andersson och Stina Scott. 

§5. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt 

§6. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av Bussresa till Midnattsvolleyboll. 

§7. Lägesrunda 
Alla mår bra men några är lite sjuka och några är trötta.  

§8. Föregående protokoll 
Distriktstyrelsen beslutade  
att    lägga DS6 till handlingarna. 

§9. Rapporter 
 9.1  Kansliet 
 Det flyter ihop med kansliet och stiftet. Landstingsbidraget är hos våra 
 revisorer. Budget kring inspirationsresan till vitryssland har gjorts. 
 Nyuppstartade lokalavdelningar försöker Stina få med på Volleybollen. 

_________________  
         Mötesordförande  

          
         _________________ 

         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



 9.2  Stiftet 
 Stiftsprojekt har startat och arbetet i Team 0-18 fortgår.’ 

 9.3  Arbetsutskottet 
 Har jobbat mycket med rekryteringen av ny konsulent. Har försökt få ihop en 
 ekonomisk rapport om hur det ser ut just nu. Signe har haft ett möte med 
 Jimmy Jansson från Rättvik med om ett samarbete med SKU och  han ska 
 därför försöka få ihop en deal med Rättvik men han har ej återkommit till 
 Signe efter mötet. 

9.4 Förbundet 
Har haft ett styrelsemöte, DUK har varit och idédagarna har varit. Jessica, 

 Madeleine och Amanda var på DUK. 

 9.5  Friluftsutskottet 
 FU har haft ett möte, möte för ljuspunkt sommar har satts. Segelbåtsfrågan 
 har tagits upp. Hur hanterar vi anmälningar av barn som vill åka utan sin 
 församling. 

 9.6  SKISS 
 SKISS har möte på måndag. 

 9.7  IU 
 IU har inte haft något möte men Vitrysslands-gänget åker iväg imorgon. 
  
 9.8  Lokalavdelningsbesök 
 Inga lokalavdelningsbesök har inte gjorts sen förra mötet. 

 9.9  Ekonomi 
 inget att rapportera 

§10. Bordlagda frågor 
 - Årscykel för arvoderad arbetsledning 
Den är klar och Jessica ska bara göra en “putsning” 

§11. Beslutsuppföljning 
 - Pottenansökan VOX - Attesträtt 
Alba ska åka och hälsa på dem och se hur det går.  

             _________________  
         Mötesordförande  

          
         _________________ 

         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten? 
Ljuspunkt: de har hört av sig till gnistorna som de vill ska vara med under ljuspunkt och de 
har sin första gnistträff på måndag. Liza har hoppat av Staben och Patrik tar Lizas plats. De 
har följt en enkät som de skickat ut och bestämt efter svaren samt telefonmöten. Den 8 
december åker Staben och gnistgruppen som är på 12 personer upp till rättvik. Gnist 
anmälan har varit för både ljuspunkt sommar och vinter.  
Ljuspunkt sommar kommer starta sin planering inom snar framtid.  

Spontankvällar och MUV kanske ska samarbeta.  

Policygruppen har haft ett möte och kollat igenom alla policys och förändrat. Stina ska 
kolla med Elisabet Hillbratt om Tryggamöten.  

DÅM: inget nytt har hänt i gruppen men plats måste bestämmas.  

Demokrati-samlingen: Samlingen kommer att ske den 1 december.  

Diskuss kommer att sätta igång snart. Ska lägga in preliminära datum i google-kalendern.  
Barndagen: Har inte haft något möte men arrangemanget kommer nog att ske i sommar 
men även en på vintern. Daniella ska kolla med skarpnäcks församling angående plats och 
hjälp. 
         
Videlar.nu: Tobias ska maila över allt som finns till Richard.  
  
Fotbollsturneringen har inte haft ett möte men det kommer ske inom snarast framtid.  

§13. Pottenansökan Vaxholm  
Uppfyller inte alla krav eftersom att det inte finns några intäkter från lokalavdelningarna. 
Den är heller inte signerad av 3 medlemmar.  

Distriktstyrelsen beslutade  
att   delegera Pottenansökan Vaxholm vidare till AU.  

             

             _________________  
         Mötesordförande  

          
         _________________ 

         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



§14.  Bussresa till Midnattsvolleyboll. 
Denna punkt behandlades som ett sent inkommet ärende. Efter samtal kring resor till 
Midnattsvolleybollen och att det är svårt för många lokalavdelningar att ta sig dit. 

Distriktsstyrelsen beslutade 

Att    uppdra kansliet att se över möjligheten att anordna 
   en gemensam bussresa till midnattsvolleybollen.  

Att    ge AU mandatet att besluta kring kostnad för denna 
resa. 

     
§15. Personalfrågor 
Rekryteringen av ny konsulent fortgår. 

§16. Övriga frågor 
Den 6 december är det nomineringstopp för biskopsvalet.  

§17. Nästa sammanträde  
12 november är nästa sammanträde.  
15 december är det julavslutning 

§18. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:48 

_________________   _________________   _________________ 
Mötesordförande   Mötessekreterare    Mötesjusterare 


