
 

Distriktsstyrelsemöte 13  

 

Datum:  2019-03-11 

 

Plats:    Skolhuset,  

Kammakargatan 13     

 

  Närvarande:  Amanda Ahlgren (via telefon)  

Patrik Anglebjer (från §13:7) 

     Madeleine Friberg Ahlm     

     Liza Lövgren  

     Daniela Marovic  

     Jonny Nehl Othzén     

Jessica Regnér   

   Richard Sefyrin Lund  

     Signe Wolf       

Alba Åhlander  

 

Anmält förhinder: Ludwig Andersson 

Julanda Jenseg Timonin 

 

 

  Adjungerade:  Bettina Klinke     

     Stina Scott 

 

Bilagor:   Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS13 2019 

     Bilaga 2: Policy kring sexuella trakasserier 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
------------------- -------------------- -------------------- 
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 

§ 13:1 Mötets öppnande 

Ordförande Jessica Regnér förklarade mötet för öppnat kl. 18:30. 

 

§ 13:2 Bön 

Jonny Nehl Othzén ledde distriktsstyrelsen i bön.   

 

§ 13:3 Val av mötesordförande 

Distrikstyrelsen beslutade att   välja Jessica Regnér till mötesordförande.  

 

§ 13:4 Val av mötessekreterare 

Distriktsstyrelsen beslutade  att   välja Signe Wolf till mötessekreterare.   

 

§ 13:5 Val av mötesjusterare och adjungerade 

Distriktsstyrelsen beslutade  att   välja Jonny Nehl Othzén till mötesjusterare. 

att  adjungera Bettina Klinke och Stina Scott.  

 

§ 13:6 Mötets beslutanderätt 

Mötet hade kallats till i tid. Mötet fanns beslutsmässigt.  

 

§ 13:7 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag (Bilaga 1).  

 

§ 13:8 Lägesrunda 

Ledamöterna och kansliet berättade hur de mår.  

 

§ 13:9 Föregående protokoll 

Distriktsstyrelsen beslutade  att  lägga protokoll för DS12 till handlingarna. 

 



 
------------------- -------------------- -------------------- 
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 

§ 13:10 Rapporter 

10:1 Kansliet 

Bettina Klinke och Stina Scott rapporterade att de arbetar mycket inför helgens Uppdrag 

Global. Arbetet med biskopsval och barnhearing är nu över och det arbetet har varit bra 

för att synliggöra Skuss. Kansliet har även hjälpt lokalavdelningar med 

medlemsrapportering och verksamhetsberättelse som ska vara inne i slutet av veckan. 

Avslutningsvis berättade kansliet att de varit på konsulentsamling och rapporterade om 

hur det var.  

 

10:2 Stiftet 

Kansliet rapporterade från biskopsvalet och berättade att Andreas Holmberg kommer att 

vigas till Stockholms biskop i september. Kansliet berättade även om arbetet med Jakobs 

kyrka och den barnkonsekvensanalys som Skuss ska göra för det arbetet.  

 

10:3 Arbetsutskottet 

Arbetet fortgår.  

 

10:4 Förbundet 

Jessica Regnér rapporterade från projektgruppen för RÅM19 som haft planeringsmöte. 

Det har varit mycket information kring medlemsrekrytering i början av året och vi är nu 

1633 medlemmar i Skuss. 

 

10:5 Friluftsutskottet (FU) 

Signe Wolf rapporterade från FUs senaste möte. Det har kommit in en större bokning av 

lägerplatsen i sommar och FU kommer att arbeta med att möjliggöra för detta under 

upprustningshelgen i maj. Nästa möte är i maj och kommer innehålla mer planering inför 

upprustningshelgen.  

 

10:6 Svenska kyrkans internationella arbete i Stockholms stift (SKISS) 

Signe Wolf rapporterade att det första av två årsmöten för SKISS har hållits och att 

organisationen ser ut att avvecklas i juni. Det andra årsmötet är den 13 juni. 



 
------------------- -------------------- -------------------- 
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 

 

10:7 Stiftsstyrelsens internationella utskott (SSIU) 

Signe Wolf rapporterade att SSIU har haft två möten för terminen. Utskottet har 

diskuterat visioner för det internationella arbetet i stiftet och vilka aktiviteter som 

kommer under våren.  

 

10:8 Internationella utskottet (IU) 

Signe Wolf rapporterade att hon tillsammans med Rebecca Lundberg (sammankallande) 

har varit på ett möte med Isadora Bennet på förbundskansliet kring hur vi kan samarbeta 

mer mellan Skuss internationella arbete och Ageravolontärerna i Stockholm. Det 

kommer även vara tre inspirationskvällar under våren som ett samarbete mellan IU och 

stiftets internationella arbete.  

 

10:9 Lokalavdelningsbesök 

Signe Wolf och Bettina Klinke har varit på årsmöte i Sollentuna.  

Patrik Anglebjer har varit på årsmöte i Brännkyrka och i Farsta. 

 

10:10 Ekonomi 

Signe Wolf berättade att bokslutet snart är klart och att det är viktigt att närvara på 

styrelsemötet den 8/4 då alla ledamöter ska skriva på bokslutet. Slutrevision kommer att 

vara den 4/4 och då kommer Signe och Jessica Regnér representera styrelsen.  

 

§ 13:11 Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor fanns.  

 

§ 13:12 Beslutsuppföljning 

Fanns inga beslut att följa upp.  

 

§ 13:13 Förfrågan från Kyrkans tidning 



 
------------------- -------------------- -------------------- 
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 

Jessica Regnér berättade att Kyrkans tidning kommit med en fråga kring att hjälpa till med ett 

kommande reportage kring konfirmation. Distriktsstyrelsen var positiva och Jessica ska ta frågan 

vidare.  

 

§13:14 Kyrkoval 2021 - diskussionsfråga från förbundet 

Stina Scott berättade att förbundet skickat med en fråga till distrikten kring vad vi ser förbundet 

behöver arbeta med inför kyrkovalet 2021. Distriktsstyrelsen ombads skicka tankar kring frågan 

till kansliet som kan sammanställa våra medskick.  

 

§13:15 Verksamhetsberättelse 

Jessica Regnér föredrog punkten och styrelsen lämnade sina synpunkter.  

 

Distriktsstyrelsen beslutade att anta preliminär Verksamhetsberättelse för 2018-2019.   

att  ge arbetsutskottet (AU) tillsammans med kansliet mandat 

att göra redaktionella ändringar och eventuella tillägg.  

 

§13:16 Policy kring sexuella trakasserier 

Alba Åhlander redogjorde för de ändringar som föreslagits i policyn (bilaga 2). Distriktsstyrelsen 

diskuterade förslaget och kom med nya förslag till ändringar. 

 

Distriktsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan. 

 

§ 13:17 Lägeskoll: Hur går det i projekten? 

Ledarutbildning: Arbetet fortgår.  

Demokratigruppen: Jessica Regnér berättade att LA-ordförande samlingen kommer 

flyttas till i höst. Arbetet fortgår.  

Ljuspunkt Vinter: Alba Åhlander berättade om det sista arbetet inför lägret. Det är 124 

personer anmälda.  



 
------------------- -------------------- -------------------- 
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 

Mässa för unga vuxna (MUV): Jonny Nehl Othzén berättade att de på senaste MUV 

provat att använda kansliet för att handla fika, det gick bra och rekommenderas till andra 

projektgrupper.  

Diskuss: Arbetet fortgår.  

Distriktsårsmöte (DÅM): Jessica berättade att projektgruppen haft ett skypemöte och 

har börjat arbeta med ansvarsfördelningen på plats under mötet.  

Barndagen: Daniela Marovic berättade att barndagen kommer vara den 7/4 i 

Skarpnäcks församling. Projektgruppen har haft möte med församlingen och letar nu 

efter volontärer.  

Inspirationsdag för ideella: Madeleine Friberg Alm berättade att det i nuläget är 27 

anmälda.   

Hemsidan: Arbetet fortgår. 

Spontankvällar: Liza Lövgren berättade att det kommer vara en spontankväll i slutet av 

mars som uppmuntrar till motionsskrivande.  

Ljuspunkt sommar: Signe Wolf berättade om projektgruppens senaste möte och att det 

första mötet med gnistorna kommer att vara om en vecka.  

Pride: Daniela berättade om arbetet. Samtliga möten som kallats till har varit på dagtid. 

Jessica berättade att vi inte kommer ha någon från kansliet på Pride, bl.a. för att de ska 

kunna ta ut sammanhängande semester.  

PULS: Jessica berättade att hon i sin projektledarroll har börjat fundera kring datum och 

plats för PULS 2019.  

Ekumeniskt samarbete: Arbetet fortgår.  

Fotbollsturnering: Arbetet fortgår. 

DÅM-låten: Jessica berättade att arbetet fortgår och att vi behöver boka in ett datum för 

att filma.  

 

§ 13:18 Personalfrågor 

Jessica Regnér berättade att den arvoderade arbetsledningen ska boka in utvecklingssamtal med 

personalen.  

 

 



 
------------------- -------------------- -------------------- 
Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare 

 

§ 13:19 Övriga frågor 

- Datum för att spela in DÅM-filmen.  

Distriktsstyrelsen kom överens om att ses den 6e april från kl. 15 för att spela in material till 

DÅM-filmen.  

 

§ 13:20 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte är den 8/4 i Skolhuset, ett eventuellt telefonmöte kan ske innan dess i och 

med att motionsstopp infaller 23/3.  

 

§ 13:21. Mötets avslutande 

Mötesordförande Jessica Regnér förklarade mötet avslutat 20:34. 

 

 

 

 

 

------------------------------- ---- -------------------------------- ------------------------------------- 

Mötesordförande  Mötessekreterare  Mötesjusterare 

Jessica Regnér   Signe Wolf   Jonny Nehl Othzén 


