
   
   Protokoll för Distriktsstyrelsemöte 8 
     

   Datum: 
   2018-11-12 

      
   Plats: Skolhuset 
      

   Närvarande: 
   Amanda Ahlgren  
   Ludwig Andersson 
   Daniel Andersson (över telefon) 
   Patrik Anglebjer 
   Madeleine Friberg Ahlm   
   Julanda Jenseg Timonin   
   Liza Lövgren  
   Daniela Marovic  
   Jonny Nehl Othzén   
   Jessica Regnér   
   Signe Wolf   
   Alba Åhlander  

   Anmält förhinder:  
   Richard Sefyrin Lund  
    

   Adjungerade:  
   Stina Scott  
   Isak Reisberg 
   Fredrik Olsson  
  

   Bilagor:  
   Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS8 2018 
   Bilaga 2: Pottenansökan Täby 
   Bilaga 3: Ekonomisk rapport 
   Bilaga 4: Beslutsunderlag från FU 

       
 _________________  

         Mötesordförande  
          

         _________________ 
         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



§1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat 19:15 

§2. Bön 
Daniella bad alla be en tyst bön för sig själva.  

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

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

§5. Val av mötesjusterare och adjungerade 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att  välja Amanda Ahlgren till mötesjusterare och adjungera Stina 
  Scott, Isak Reisberg och Fredrik Olsson. 

  
§6. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutmässigt.  

§7. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes.  

§8. Lägesrunda 
De flesta har mycket som händer privat men annars rullar det på. 

§9. Föregående protokoll 
Distriktstyrelsen beslutade  
att     lägga DS7 till handlingarna. 

      

    
 _________________  

         Mötesordförande  
          

         _________________ 
         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



§10. Rapporter  
 10.1 Kansliet 
 Stina förbereder inför Bettinas start måndag 19/11. Jobbar med  
 barnkonsekvensanalys, och arbetet med Uppdrag Global har börjat som 
 kommer att äga rum 16 mars 2019 i Gustav Vasa kyrka. 
  
 10.2 Stiftet 
 Mycket arbete kring biskopsvalet och nya sätt att tänka kring  
 barnkonsekvensanalys-arbetet. Mötesplats konfirmand är i veckan. Jessica, 
 Signe och Stina var på  Samverkanskonferens med Sensus och Stiftet där fokus 
 låg på avtalen mellan oss. Sensus vill gärna ha fler samarbeten med oss. 
 Jessica och Signe kommer att ha möte med stiftsdirektorn om  
 kommunikationen mellan våra organisationer. 

 10.3 Arbetsutskottet  
 AU har jobbat med framtagningen av den ekonomiska rapporten.  

 10.4 Förbundet 
 Alla som sitter som förtroendevalda ska gå den digitala kursen “Trygga 
 möten”. Förbundets arbetsgrupper söker efter nya medlemmar till sig. Den 
 15/12 är det festmässa i Uppsala Domkyrka där 25-års jubileumet ska firas.  

 10.5 Friluftsutskottet 
 Har haft ett möte och fått ihop ett beslutsunderlag kring investeringar som 
 kan göras och de pratade även om lägren som ska vara i sommar. 
  
 10.6 SKISS 
 Stiftsstyrelsen har tagit ett beslut om att det ska skapas ett internationellt 
 utskott. SKISS ska ha ett möte i december om de ska vara kvar.  
  
 10.7 IU 
 Vitrysslands-gänget har varit iväg och det var magiskt. De ska ha en träff där 
 de berättar om resan och bjuder på vitrysk mat.  

 10.8 Lokalavdelningsbesök 
 Inga lokalavdelningsbesök har gjorts. Pepp skickas till styrelsen för att ta tag i 
 att besöka sina kontaktlokalavdelningar! 

 10.9 Ekonomi 
 AU har satt ihop en ekonomisk rapport och där kan vi se hur vi ligger till och 
 ekonomigruppen har haft ett möte.  

         
 _________________  

         Mötesordförande  
          

         _________________ 
         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



§11. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor.  

§12. Beslutsuppföljning  
 - Pottenansökan Vaxholm 
Stina har tagit kontakt med Vaxholm och sagt att de får 10 000 kronor inför midnatts-
volleyn. 
 - Resa till Midnattsvolleyn 
Endast 3 församlingar har hört  av sig angående resa till midnatts-volleyn, de flesta hade 
redan bokat bussar eller annat.   

§13. Lägeskoll: Hur går det i projekten? 
Spontankvällar: Det kommer att ske en spontankväll snart, datum ska fastställas och även 
en budget håller på att göras. 
Diskuss: Det kommer vara en diskuss eventuellt med Vitrysslands-gänget och efter 
biskopsvalet.  
Ljuspunkt: Har haft gnistmöte och det var 4 stycken som var med, de andra var i 
Vitryssland. Stor blandning av gnistor, en gnista har hoppat av och de behöver en till, gärna 
en kille för en jämnare könsfördelning. Gick igenom en detaljbudget och de ska även åka 
till Rättvik första advent. Anmälan öppnas den 17 november och stänger 31 Januari. De 
hade möte i lördags.  
Ljuspunkt sommar: Har gjort en tidsplan och har kommit fram till att de behöver fler 
personer i staben och gnistor. Har satt en avgift på 150kr än så länge. 
DÅM: Har bestämt plats och det blir i Farsta.  
Pride: Ska bestämma vem som sitter i styrgruppen för Pride tillsammans med stiftet.  
DÅM-låten: Jessica är i full gång med detta.  
Policy: Har inte haft något möte men det kommer att skickas ut beslutsunderlag till nästa 
möte.  
Ekonomi: Har haft ett möte där de pratade om Visma bland annat. 
Samlingen: 8 december, 3 anmälda just nu. Ska gå upp och prata på midnatts-volleybollen. 
Pepparkakskrubban: Ett inlägg kommer upp imorgon kring detta.  
Fotbollsturnering: Håller på att göra en budget. Arbetet fortgår.  
Barndagen: Daniella har pratat med Skarpnäck om barndagen och fått hjälp av Sofia. 
Kommer att bli en barndag i februari.  
Videlar.nu: Har hört av sig till Tobias om en återkoppling.  
MUV: Senaste MUV gick väldigt bra och under nästa MUV ska VOX komma på besök. I 
februari kommer MUV att  ingå i ett diakoniprojekt.  
Ledarutbildning: Har pratat om ett samarbete med Sensus, svårt att hinna med eftersom 
att det är mycket kring annat. Väntar på svar från Sigtuna.  
Ekumeniskt samarbete: Inget arbete har skett.  

         
 _________________  

         Mötesordförande  
          

         _________________ 
         Mötessekreterare  

         _________________  
         Mötesjusterare 



§14. Biskopsval 
Stina föredrog punkten och arbetet fortgår. Madeleine är bland annat elektor och Stina ska 
förbereda frågor till utfrågningen. Styrelsen fick ge några ledord som de tycker är viktiga 
och hjälpa till med frågor till utfrågningen.  

§15. Profilmaterial 
Stina ska beställa mer profilmaterial som vi behöver och har även tagit in offerter om nya 
föremål. 

§16. Pottenansökan Täby 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att  godkänna pottenansökan från Täby men att hälften av platserna 
  i första hand ska gå till icke-Täbymedlemmar. 

§17. Husarö beslutsunderlag 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att  bevilja ytterligare 86 000 kronor till Husarö förvaltning för inköp 
av   kaminer, friluftsduschar och tält.  

§18. Arvoderad arbetsledning 
Jessica föredrog punkten och berättade om den arvoderade arbetsledningen eftersom att 
frågan kommit upp i styrelsen. 

§19. Personalfrågor 
Josefin har skickat in en studieledighetsansökan och Bettina börjar på måndag.  

§20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor finns.  

§21. Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde äger rum på julavslutningen den 15/12. 

§22. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 21:15 

_________________  _________________  _________________ 
 Mötesordförande  Mötessekreterare   Mötesjusterare 

    


