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Beslutsunderlag för utkvitteringsrätt 

 

Följande person föreslås att läggas till i listan för personer som har utkvitteringsrätt, alltså rätten att 
kvittera (signera) ut brev och paket från Postnord, DHL och liknande leveransföretag.  

Distriktsstyrelsen föreslås besluta att Bettina Klinke (XXXXXXXXX) läggs till i listan över personer 
som har utkvitteringsrätt.  

 
 



Beslutsunderlag Teckningsrätt 

Efter senaste mötet kom Siv, som är ekonom på stiftet, med förslag att göra några mindre 
ändringar så här kommer ett nytt förslag på beslut gällande teckningsrätt.  

att Jessica Regnér 
Signe Wolf 
Madeleine Friberg Ahlm 
Michael Costello 
Siv Einebrant 
Birgitta Ödmark 

var för sig äger rätt att teckna nedanstående konton,  
utom vid kontantuttag överstigande 10 000 kronor då 
kontot skall tecknas av två i förening.  

Berörda konton är: 
Swedbank 
Swedbank 
Swedbank 

Denna paragraf ersätter tidigare protokoll. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Mvh, 
Signe, vice ordförande 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Konsulent
Markering

Konsulent
Markering



 

MILJÖ- OCH ETIKPOLICY 
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT 
 
Skapelsen är en central del inom den kristna tron, likaså inom vår organisation. 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift vill bedriva sin verksamhet på ett etiskt 
försvarbart sätt, grundat i kristna värderingar. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms 
stift vill därför värna om miljön och öka medvetenheten kring hur en påverkar 
skapelsen och klimatet både negativt och positivt. 
 
“Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem”  (Matt 
7:12)’ 
 
MÅLGRUPP: 
Alla inköp som görs inom Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. 
 
RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET I SVENSKA KYRKANS UNGA I 
STOCKHOLMS STIFT: 

1. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift har en självklar del i ett 
ansvarstagande förhållningssätt för miljö och rättvisefrågor. 

2. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift ska eftersträva att resa i 
miljömässiga tecken, i första hand kollektivtrafik och tåg. 

3. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift ska eftersträva inköp av 
rättvisemärkta varor och produkter. 

4. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift ska i den mån det går källsortera 
under arrangemang och läger.  

5. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift ska i den mån det går att 
återanvända material. 

6. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift eftersträvar att äta vegetarisk mat 
och därmed servera minst en vegetarisk måltid per dag vid arrangemang 
samt ha vegetariskt fika vid styrelsesammanträden. 

7. Då Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift i stor utsträckning bedriver sin 
faktiska verksamhet i Stockholm stift och olika församlingars lokaler hänvisas 
även Stockholms stifts miljö-policier och Svenska kyrkans miljöcertifiering. 
Klicka här  för att komma till policyn. 

8. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift ska värna om Svenska Kyrkans 
Ungas miljöpolicy. Klicka  här  för att komma till policyn. 



 

9. Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift uppmanar även lokalavdelningar att 
följa denna policy av principskäl, men också för att värna om vår skapelse.  ”Vi 
skall göra människor som är vår avbild, lika oss”  (1 Mos 1:26) 

 



 

RIKTLINJER GÄLLANDE DELTAGARAVGIFTER FÖR 
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFTS 
ARRANGEMANG 
Antagen av Distriktsstyrelsen 2018-03-05 
 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) subventionerar de flesta 
arrangemang för sina medlemmar. Detta dokument berör arrangemang som kräver 
en anmälan av deltagaren, det gäller våra större arrangemang som läger och andra 
aktiviteter som lockar många deltagare. 
 
Om deltagaren inte dyker upp på det arrangemang som den är anmäld till, utan att 
ha avanmält sig innan sista anmälningsdag, tas en no-show avgift. Detta för att 
SKUSS som ideell organisation inte ska gå i förlust på grund av att medlemmar inte 
dyker upp på de arrangemang som anordnas. Denna avgift motsvarar den totala 
kostnaden för den person som inte deltagit, vilket innebär både avgiften och 
eventuell subvention. Om ingen deltagaravgift krävs, t.ex distriktsårsmötet, tas det 
en avgift som motsvarar hela subventionen av deltagaren om den inte dyker upp. 
Detta gäller inte om deltagaren kan redovisa sjukintyg samt meddelat frånvaron till 
arrangören eller ansvarig. 
 
Alla är välkomna att delta på SKUSS arrangemang, även om du inte är medlem. 
Avgiften motsvarar den faktiska kostnaden för arrangemanget. däremot ca 25 
procent högre för icke medlemmar men det är gratis att bli medlem via 
http://blimedlem.skuss.se/ . Denna avgift tas för att SKUSS som organisation får 
bidrag för sina medlemmar och det ska medlemmarna gynnas av. Även en icke 
medlem behöver betala en avgift om den inte dyker upp utan att ha meddelat sin 
frånvaro eller uppvisat sjukintyg. Denna summa bestäms på samma sätt som för 
medlemmar. SKUSS subventionerar såklart i den mån de kan även för icke 
medlemmar. 
 
 
 



 

RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSPRIDNING FÖR 
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT.  
 
Policygruppen anser att riktlinjerna för informationsspridning för Svenska Kyrkans 
Unga i Stockholms Stift är föråldrad och inte längre aktuell. Policygruppen ser ett 
syfte i att Stockholms distriktsstyrelse i samråd med kansliet utformar nya, aktuella 
riktlinjer då det är kansliet som sköter mycket av SKUSS informationsspridning. 
 
Policygruppen föreslår distriktsstyrelsen 
att Policygruppen i samråd med kansliet utformar nya riktlinjer för SKUSS 

informationsspridning. 
 



  

Bidrag ur potten: Ansökan Datum:  

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) har en aktivitetspott där alla lokalavdelningar och 
SKUSS-medlemmar kan ansöka om pengar från, för att ge möjlighet att genomföra aktiviteter. Syftet 
med aktivitetspotten är att hjälpa medlemmar att genomföra arrangemang de själva inte har 
ekonomisk möjlighet att göra och skall inte ses som ett vinstdrivande projekt. Se kraven för att ansöka 
pengar ur potten innan du fyller i ansökan. 

 
Om arrangemanget 

Typ av arrangemang * 

Syftet med arrangemanget * 

Datum för arrangemanget * 

Kommer alla lokalavdelningar samt alla medlemmar i SKUSS 

i SKUSS att bjudas in? *  

 

Ekonomi 
Önskad summa från potten * 

Redovisning av pottenpengar * 
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Egen ekonomisk insats * 

Egen ideell insats * 

 

Övrigt 
Övrigt 

 

Pottenansökare/medlemmar 
Förnamn * Efternamn* Medlemsnummer * 

Signatur 

 

Förnamn * Efternamn * Medlemsnummer * 

Signatur 

 

Förnamn * Efternamn * Medlemsnummer * 

Signatur 

* Obligatoriska fält 
 

 

Distriktsstyrelsens och distriktskansliets noteringar 

Datum för beslut: Godkänd ☐       │       Avslagen  ☐ 
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Bidrag ur potten: Krav 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) har en aktivitetspott där alla 
lokalavdelningar och SKUSS-medlemsgrupper kan ansöka om pengar från, för att ge 
möjlighet att genomföra aktiviteter. Syftet med aktivitetspotten är att hjälpa 
medlemmar att genomföra arrangemang de själva inte har ekonomisk möjlighet att 
göra och skall inte ses som ett vinstdrivande projekt. 

 

Ansökan behöver uppfylla följande krav för att bli godkänd.  

 

Krav för att söka pengar: 

– att alla lokalavdelningar och alla medlemmar i Stockholms distrikt ska bjudas in. 

– att aktiviteten skall syfta till att bygga band och gemenskap över lokalavdelningsgränserna. 

– att ansökan måste vara inne en vecka innan närmsta DS-möte före aktivitetens genomförande 
(inga pengar utdelas i efterhand). 

– att beräknad egen insats (ekonomisk och ideell) skall vara redovisad i ansökan. 

– att skriftlig ansökan skall skickas till distriktsstyrelsen i Stockholm per post eller en digital 
ansökan per mail till info@skuss.se 

– att beslut om utdelning tas av distriktsstyrelsen i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift. 

– Ansökan skall kunna styrkas av minst tre Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts 
medlemmar, de behöver inte vara från samma lokalavdelning. Deras namn ska förekomma på 
ansökan. 

– Aktiviteten skall redovisas senast en månad efter arrangemanget med verksamhetsberättelse 
samt tillhörande redovisning av nedlagd tid och hur pengarna kommit till användning samt 
förvaltats.  

– Har aktiviteten inte genomförts skall pengarna återbetalas. 

 

 
 


