Distriktsstyrelsemöte 10 2018-12-15
Datum:
2018-11-12
Plats: Skolhuset
Närvarande:
Amanda Ahlgren
Ludwig Andersson
Patrik Anglebjer
Madeleine Friberg Ahlm
Julanda Jenseg Timonin
Liza Lövgren
Daniela Marovic
Jonny Nehl Othzén (från §9)
Jessica Regnér
Signe Wolf
Alba Åhlander
Anmält förhinder:
Richard Sefyrin Lund
Adjungerade:
Stina Scott
Bettina Klinke
Isak Reisberg
Carl Osterman
Bilagor:
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:
Bilaga 6:
Bilaga 7:
Bilaga 8:

förslag på föredragningslista DS102018
riktlinjer för deltagaravgifter
riktlinjer för informationsspridning
beslutsunderlag teckningsrätt
beslutsunderlag kvittensrätt
pottenpolicy
pottenansökan
Miljö- och etikpolicy

1.Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat 13:45
2. Bön
Jessica läste förra söndagens bön.
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
Distriktsstyrelsen beslutade
att
välja Madeleine Ahlm Friberg till
mötesjusterare och att adjungera Stina Scott,
Bettina Klinke, Carl Osterman och Isak
Reisberg.
6. Mötets beslutanderätt
Mötet fanns beslutmässigt eftersom vi är fler än 7 personer och mötet har kallats i
tid.
7. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
_________________
Mötesordförande
_________________
Mötessekreterare
_________________

Mötesjusterare
8. Lägesrunda
Alla mår bra och är taggade på jul, de flesta har väldigt mycket och många har
väldigt mycket privat.
9. Föregående protokoll
Distriktstyrelsen beslutade
att
lägga DS8 och DS9 till handlingarna.
10. Rapporter
10:1 Kansliet
På kansliet har de jobbat med att sätta in Bettina i arbetet, Bettina har varit med
på samlingen och på senaste FU mötet, och även gått kurs i säkerhet- och
krisberedskap. De har beställt profilmaterial och planeringen för Uppdrag Global är
i full gång, de har också haft kontakt och möten med medlemmar och pedagoger,
och peppat medlemsrekrytering.
De har varit på dialogmöte med Kulturförvaltningen angående landstingsbidraget,
och även varit med på nomineringsvalet i biskopsvalsprocessen. Där hade de 6
awesome volontärer som var superduktiga. Kansliet har ledigt i jul mellan den 20
december och den 7 januari.
10:2 Stiftet
Kansliet har påbörjat en internutbildning för nyanställda på stiftskansliet.
Projektet "på tal om dopet" är i startgroparna. Biskopsvalet har genomförts. De
varit med på mötesplatskonfirmand och där pratade de om klimat, sociala medier
och uppföljning av #vardeljus och #metoo. Kansliet har varit med på en heldag med
Team 018 där de blickade bakåt på 2018 och lite framåt på 2019.
Maria Bjerle har sagt upp sig
10:3 Arbetsutskottet
AU har haft ett möte där de valde samt beställde profilmaterial som
Distriktsstyrelsen varit med och röstat fram.
_________________
Mötesordförande
_________________
Mötessekreterare
_________________
Mötesjusterare

10:4 Förbundet
Det är festmässa idag (15/12) i Uppsala eftersom att Svenska Kyrkans Unga fyller 25
år i år. Signe och Jessica har gått in i planeringsgruppen för RÅM 2019.
10:5 Friluftsutskottet
De har fått sina tält. Hade möte i tisdags där även Bettina var med. Mycket av
mötet gick till att prata om Husarö 2019. Inköpen är gjorda och även önskningar till
budgetarbetet i Januari. Bettina kommer att vara personalen på Husarö inför
lägren i sommar. Letar efter gnistor och Stab till junior och minior.
10:6 SKISS
SKISS lägger ner och stiftstyrelsen har bestämt att ett internationellt utskott ska
utformas. 5 mars är första årsmötet och de kommer troligtvis sätta in ett
extrainkallat årsmöte i Juni för att det behövs två styrelsemötesbeslut vid
nedläggning och de vill göra det så snabbt som det går.
10:7 IU
Rebecca Lundberg som är sammankallade har svårt att hitta personer som vill sitta
i IU.
10:8 Lokalavdelningsbesök
Inga lokalavdelningsbesök har gjorts sen förra mötet.
10:9 Ekonomi
Ingen ekonomisk redovisning har gjort men det ser ut i nuläget att vi kommer att
gå plus.
11. Bordlagda frågor
Inga bordlaga frågor.
12. Beslutsuppföljning
- Pottenansökan täby
Håller på att göra en utvärdering.
- Profilmaterial
Kansliet har köpt in profilmaterial.
- Husarö inköp
Diskussioner förs och några inköp har gjorts.
_________________
Mötesordförande
_________________
Mötessekreterare
_________________

Mötesjusterare
13. Lägeskoll: Hur går det i projekten
Policygruppen: Policygruppen har skickat in policys som de har justerat och ändrat.
Ledarutbildningen: Den är uppe och det är två anmälda just nu, inga församlingar
har hört av sig igen.
Ljuspunkt: har varit i Rättvik och planerat och kollat lokalerna. De har träffat
Rättviks volontärer och Jimmy Jansson, de är väldigt peppade och redo.
Ljuspunkt sommar: de har haft ett möte där de satte skalschemat och knutit till sig
en stab med både FU och ds representanter. De letar nu efter gnistor och de
kommer att vara samma tema på både ljuspunkt och ljuspunkt sommar.
Samlingen: Samlingen har varit och det gick väldigt bra, de har gjort en
utvärdering. 12 personer från 4 lokalavdelningar. De vill ha en till och därför kanske
det kommer vara en i Februari/Mars. Många samma frågor kring hur församlingen
ställer sig till SKU.
Ekonomi: Ingen ekonomisk redovisning har gjort men det ser ut i nuläget att vi
kommer att gå plus.
Diskuss: 19 Februari är ett preliminärt datum kring sex och Gud. De vill ha en
diskuss kring biskopsvalet.
DÅM: de har varit i Farsta och planerat och kommer att ha ett möte i Januari.
Barndagen: Daniela har pratat med Skarpnäck om alla hjärtans dag där de pratade
om en barndag. De har en plan att gå ut till närliggande lokalavdelningar.
Muv: De hade en perfekt avslutning och nästa gång kommer de nog ha ett
samarbete med stiftet.
Inspirationsdag för ideella: 17 Mars kommer det att vara en inspirationsdag för
ideella. Madde tänker på att marknadsföra detta till fler unga.
_________________
Mötesordförande
_________________
Mötessekreterare
_________________
Mötesjusterare

Pride: Har varit ett möte med styrgruppen för Pride men ingen från Pridegruppen
kunde närvara eftersom att det låg mitt på dagen.
Spontankvällar: kommer att äga rum den 18 december med Julmys med SKUSS.
DÅM-låten: Ingen låt har valts.
Videlar.nu: En diskussion har förts med Annika Timmerman där hon skickade ett
mail till Tobias, men inget svar har kommit.
Ekumeniskt samarbete: inget
Fotbollsturnering: De har gjort en budget, lite oklart om man ska välja att hyra en
idrottshall eller vänta tills sommaren när man kan vara ute.
14. Teckningsrätt
Distriktstyrelsen beslutade
att

Jessica Regnér XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
Signe Wolf
Madeleine Friberg Ahlm
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Michael Costello
XXXXXXXXXXXXX
Siv Einebrant
XXXXXXXXXXXXXX
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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Denna paragraf ersätter tidigare protokoll. Paragrafen förklarades omedelbart
justerad.
_________________
Mötesordförande
_________________
Mötessekreterare
_________________
Mötesjusterare

15. Kvitteringsrätt
Distriktstyrelsen beslutade
att

Jessica Regnér
Signe Wolf
Stina Scott
Bettin

Har rätten att kvittera (signera) ut paket och brev.
Denna paragraf ersätter tidigare protokoll. Paragrafen förklarades omedelbart
justerad.
16. Stiftets internationella utskott- val av representant
Distriktstyrelsen beslutade
att
välja Signe Wolf till SKUSS representant till
stiftets internationella utskott.
17. Policys
Distriktstyrelsen beslutade
att

godta pottenpolicy samt pottenansökan med
viss språkförändring.

att

anta miljö och etikpolicyn med viss
språkförändring.

att

anta beslutsunderlaget kring
informationsspridning.

att

anta riktlinjer för deltagaravgifter med viss
språkförändring.

18. Personalfrågor
Bettina har börjat och det går bra.
19. Övriga frågor
inga övriga frågor.
20. Nästa sammanträde
18-20 januari i Örnboet, Skarpnäck.

21. Mötets avslutande
DS10 och årets sista styrelsemöte avslutades 15:50.

_________________
Mötesordförande

__________________
Mötessekreterare

_________________
Mötesjusterare

