
   Distriktsstyrelsemöte 11 2019-01-20 
  
  
   Datum: 
   2019-01-20 
  
   Plats: Örnboet i Skarpnäck  
   
   Närvarande: 
   Amanda Ahlgren  
   Ludwig Andersson  
   Patrik Anglebjer 
   Madeleine Friberg Ahlm    
   Julanda Jenseg Timonin   
   Daniela Marovic  
   Jonny Nehl Othzén    
   Jessica Regnér   
   Richard Sefyrin Lund  
   Signe Wolf    
   Alba Åhlander  

   Anmält förhinder:   
   Liza Lövgren  
  
   Adjungerade:   
    
   Bilagor:  
   Bilaga 1: förslag på föredragningslista DS11  
   2019 
   Bilaga 2: SKU Täby rapport 
       
       
     _________________ 
         Mötesordförande  

         _________________  
         Mötessekreterare   
  
         _________________ 
         Mötesjusterare  



1. Mötets öppnande 
Ordförande Jessica förklarade mötet  för öppnat kl. 14:50. 

2. Bön 
Vi bad tillsammans Gud som haver.  

3. Val av mötesordförande 
Distrikstyrelsen 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 
Distriktstyrelsen beslutade  
att   välja Signe Wolf till mötesjusterare. 

6. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt.  

7.Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan faställdes enligt förslag (Bilaga 1).  

8. Lägesrunda 
Ledamöterna berättade att alla mår bra och har haft en mysig styrelsehelg.  

      
     _________________ 
         Mötesordförande  

         _________________  
         Mötessekreterare   
  
         _________________ 
         Mötesjusterare  



9. Föregående protokoll 
Eftersom att policy gruppen ska göra redaktionella ändringar av policyerna innan vi 
kan lägga det till handlingar så har protokollet för DS10 inte justerats ännu.   

Distriktstyrelsen beslutade  
att  bordlägga frågan om att lägga protokoll för DS10 till 
handlingarna. 

10. Rapporter 
10:1 Kansliet 
Jessica rapporterade att kansliet har haft julledigt, profilmaterialet som de har 
beställt har kommit och Bettina har varit sjuk.  
10:2 Stiftet 
Jessica och Signe rapporterade att de ska ha möte med Annica Timmerman den 
23/1 där de kommer prata om biskopsvalet. På biskopshearingen har vi inte längre 
enplats som moderator. Istället har vi plats i greenroom och ett moment där Jessica 
och Signe kommer intervjua kandidaterna.  
10:3 Arbetsutskottet 
Jessica rapporterade att AU har haft ett möte och förberett den här helgen 
10:4 Förbundet 
Enligt förbundets senast utskickade protokoll har två personer i förbundsstyrelsen 
avgått.  
10:5 Friluftsutskottet  
Signe rapporterade att arbetet fortgår och att utskottet kommer ha ett möte i 
februari. 
10:6 SKISS 
Signe rapporterade att SKISS har haft ett möte och att första årsmötet kommer 
vara den 5 mars, samt ett årsmöte den 30/6 då det ligger ett förslag om att 
avveckla SKISS.  
10:7 IU 
Rebecca Lundberg fortsätter arbetet med rekrytering till IU. 
10:8 Lokalavdelningsbesök 
Madeleine Friberg Ahlm har besökt Tyresö på deras Julgala.  
10:9 Ekonomi 
Under helgen har distriktsstyrelsen bearbetat budgeten inför nästa verksamhetsår.  

      
     _________________ 
         Mötesordförande  

         _________________  
         Mötessekreterare   
  
         _________________ 
         Mötesjusterare  



11. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor fanns.  

12. Beslutsuppföljning 
 -Potten täby 
Har fått in en ekonomiska redovisningen och det har gått bra, de har gjort av med 
mindre pengar än vad de trodde.  
 -Policys 
Distriktsstyrelsen väntar på redaktionella ändringar som ska göras av 
policygruppen.  

13. Lägeskoll: Hur går det i projekten 
Ledarutbildning: Anmälan stängde i fredags och det var inga anmälda, 
projektgruppen gör ett nytt försök till hösten. 

Demokratigruppen: Ska planera inför en samling i mars.  

Ljuspunkt Vinter: Projektgruppen meddelade att arbetet går bra och att nästa träff 
med gnistorna är i februari. 

Mässa för unga vuxna (MUV): Har nästa mässa i februari, temat är diakoni och 
personal från stiftet medverkar. Julavslutningen gick jätte bra! 

Diskuss: Ett datum är satt till den19/2 och gruppen ska bara boka en föreläsare.  

Distriktsårsmöte (DÅM): DÅM 2019 kommer att vara i Farsta. Volontärer, mat och 
lokaler finns tillgängliga. Nästa möte för projektgruppen är den 4/2.  

Barndagen: Arbetet fortgår.  

Inspirationsdag för ideella: Dagen, kommer att genomföras i mars. Riktar sig i år 
väldigt mycket till unga och  kommer att vara i Fisksätra kyrka.  

Pride: Arbetet fortgår. 

      
     _________________ 
         Mötesordförande  

         _________________  
         Mötessekreterare   
  
         _________________ 
         Mötesjusterare  



Spontankvällar: Finns inga planerade träffar men det kommer förmodligen att ske 
någon i början av Februari.  

Ljuspunkt sommar: Projektgruppen ska snart ha ett möte. Efter det planeras staben 
vara helt klar. Videlar.nu: Richard fortsätter att prata med Tobias. En första 
prototyp ska visas  
upp inom snar framtid.  

Ekumeniskt samarbete: Patrik kommer att vara med på en heldag den 3 mars.  

Fotbollsturnering: Försöker göra en budget och gruppen tänker att det blir enklare 
att genomföra när det är varmare ute.  

DÅM-låten: Kommer bli mer arbete då det även funderas över en RÅM-låt. Arbetet 
fortgår. 

14. Propositioner- Budget, Verksamhetsplan och Stadgar 
Distriktstyrelsen beslutade  
Att   anta proposition 2019:1 Budget.  
Att   anta proposition 2019:2 Verksamhetsplan. 
Att   anta proposition 2019:3 Stadgar.  

15. No Show 
Distriktsstyrelsen diskuterade hur vi ska göra med no show avgiften. Policygruppen 
får med sig detta till nästa möte. 

16. Personalfrågor 
Fanns inget speciellt att rapportera. 

17. Övriga frågor 
Fanns ingen övrig fråga.  

18. Nästa sammanträde 
Nästa möte är den 12/2 i Skolhuset.  

19. Mötets avslutande 
Mötesordförande Jessica förklarade mötet avslutat 15:30. 

_________________               _________________               _________________   
Mötesordförande            Mötessekreterare                  Mötesjusterare 



       
   


