
    
   Distriktsstyrelsemöte 12  
  

   Datum: 
   2019-02-12 
  

   Plats: Skolhuset    
  

   Närvarande:  
   Ludwig Andersson  
   Madeleine Friberg Ahlm    
   Julanda Jenseg Timonin   
   Daniela Marovic  
   Jonny Nehl Othzén   
   Jessica Regnér   
   Liza Lövgren  
   Signe Wolf    
   Alba Åhlander  
  

   Anmält förhinder:   
   Amanda Ahlgren 
   Patrik Anglebjer 
   Richard Sefyrin Lund  
  
     
   Adjungerade:   
   Stina Scott 
   Bettina Klinke 
  

   Bilagor:  
   Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS12  
   2019 
     _________________  
     Mötesordförande  
       
     _________________ 
     Mötessekreterare  
       
     _________________  
     Mötesjusterare 



1. Mötets öppnande 
Ordförande Jessica förklarade mötet för öppnat kl. 18:48 

2. Bön 
Signe bad en egenskriven bön.  

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 Liza Lövgren till mötesjusterare och adjungera Stina 
Scott     och Bettina  Klinke.  

6. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt.  

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

8. Lägesrunda 
Ledamöterna berättade att de mår hyfsat bra men några har väldigt mycket just 
nu.  
      
     _________________  
     Mötesordförande  
       
     _________________ 
     Mötessekreterare  
       
     _________________  
     Mötesjusterare 



9. Föregående protokoll 
DS10 och DS11 lades till handlingarna 

10. Rapporter 
10.1 Kansliet 
Biskopsvalet har varit och även en hearing har ägt rum där SKUSS var värdar för 
greenroom och Jessica ställde frågor till de nominerade i direktsändning. SKUSS har 
fått väldigt mycket beröm och feedback från stiftet efter detta och det kommer 
att vara en Barnhearing den 20/2 i Katarina församlingssal med de två nominerade 
som gått vidare. 40-50 personer är anmälda och det kommer livesändas på stiftets 
och våra sociala medier. Den 11/2 hade kansliet ett möte med halva stiftskansliet 
(utvecklingsavdelningen). Skärholmen och Solna har beslutat att de är med på 
konvertit-dop.  
Bettina har varit på två årsmöten, i Sundbyberg och i Skarpnäck. Uppdrag global är 
igång och Bettina ska hålla ett föredrag på uppdrag global utbildningen som pågår 
för fullt. Kansliet har haft möte med bland annat Sveriges unga Katoliker angående 
landstingsbidraget och de ska ha möte med landstinget på måndag.  

10.2 Stiftet 
Stina berättade att Dop-projektet är i full gång, det är mycket fokus kring 
biskopsvalet och ungdomsledarstipendiet som ges ut på Uppdrag Global har 
bestämts.  

Maria Bjerle har avtackning imorgon.  

10.3 Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har varit på avtalsförhandling på stiftet.  

10.4 Förbundet 
Jessica berättar att vi ligger på 1468 medlemmar enligt förnyelsekampanjen.  
Förbundet har meddelat att RÅM 2020 kommer att vara i Luleå.  

10.5 Friluftsutskottet 
Arbetet fortgår 

     _________________  
     Mötesordförande  
       
     _________________ 
     Mötessekreterare  
       
     _________________  
     Mötesjusterare 



10.6 SKISS 
Arbetet fortgår.  

10.7 IU 
Vitrysslandsgänget har haft möte där de gjort en utvärdering och planerat vad de 
ska göra för framtiden och hur de ska berätta om resan. De kommer även hålla i en 
föresläsnings-trio på stiftet med andra föreläsare och personer som fått stöd av 
stiftet.  

10.8 Lokalavdelningsbesök 
Alba och Bettina var i Skarpnäck.  
Madeleine och Julanda var i Saltsjöbaden.  
Bettina har varit i Sundbyberg.  
Madeleine har varit i Tyresö.  

10.9 Ekonomi 
Signe har haft möte med Siv om bokslutet. Alla i styrelsen ska skriva under 
bokslutet måndag den 8 April. Vi måste bli bättre på att be kansliet handla istället 
för att göra privata utlägg. 

11. Bordlagda frågor 
DS10 lades till handlingarna. 

12. Beslutsuppföljning 
 -Proppar 

13. Lägeskoll: Hur går det i projekten 
Policy: Har kollat och justerat policyerna och ska se över sexuella trakasserier 
policyn.  

Ledarutbildningen: ingen anmäld, försöker komma igång i höst. 
      

     _________________  
     Mötesordförande  
       
     _________________ 
     Mötessekreterare  
       
     _________________  
     Mötesjusterare 



Ljuspunkt: Det går bra, de hade gnistmöte igår dessvärre har de inte funnit någon 
präst ännu. Många anmälningar har trillat in och även personer från andra distrikt 
är anmälda. Ungefär 100 anmälningar har gjorts, vilket är mindre än beräknat. 
Jimmie Jansson kommer att sluta, hans sista läger i Rättvik är Ljuspunkt, han 
hoppas att få SKUSS bakom sig i och med att få en stiftsgård till Stockholm. De har 
bokat en föreläsare till Ljuspunkt och det blir en från Panetoz,  

Demokrati: Madeleine vill försöka få till en samling igen innan DÅM, men om det 
inte är möjligt hoppas hon på en i vår.  

MUV: Peter Strömmer kommer på nästa mässa och stiftet var med på förra.  

Diskuss: Arbetet fortgår.  

DÅM: Jessica går in som sammankallande från och med nu.  

Hemsida- sociala medier: arbetet fortgår. 

Barndagen: Det går bra, Daniela har pratat med Skarpnäck. Daniela och Patrik har 
även gjort en planering.  

Inspirationsdag för ideella: Madeleine har möte i Nacka imorgon och dagen kommer 
att vara lördagen den 23 Mars. Vill få in mötet mellan unga och gamla under dagen 
och hoppas därför att många unga kommer dit.  

Pride: Har varit på möte och planerat  

Spontankvällar: Liza vill göra en spontankväll med fokus motioner till DÅM.  

Ljuspunkt sommar: Ska ha möte nästa torsdag och planera våren.  

Videlar.nu: Har dragit ut för mycket på tiden och styrgruppen har beslutat att lägga 
ner projektet.  

Ekumeniskt samarbete: Arbetet fortgår.  

Fotbollsturnering: Arbetet fortgår.  

     _________________  
     Mötesordförande  
       
     _________________ 
     Mötessekreterare  
       
     _________________  
     Mötesjusterare 



14. Kansliet söker 
Kansliet letar efter 1-2 personer till morgon-gudstjänsten, 1-2 personer som är med 
på mässan, 1-2 personer som kan vara respondenter,  till präst och diakonmötet 8-9 
april.  
40 minuter seminarie, 20 minuter diskussion.  
Liza kan vara med på gudstjänsten. 
Madeleine kan vara respondent och även vara med på gudstjänsten om det behövs. 
Jonny och Julanda kan vara med på kvällsmässan.  
Alba skulle också kunna vara med där det behövs.  

15. Demokrati är kul 
En satsning på att få in yngre åldrar i RÅM, väldigt minimalt. I samarbete med 
Sensus och de vill ha en DS-representant som kan vara med i planeringen och 
styrgruppen.  

16. Avtalsförhandling 
Signe och Jessica hade en avtalsförhandling med Irene Pirazzi, Victor Backström 
och Annica Timmerman. Nästa träff kommer att vara i April. 

17. Personalfrågor 
Arbetet fortgår 

18. Övriga frågor 
Fanns ingen övrig fråga.  

19. Nästa sammanträde 
11/3-2019 

20. Mötets avslutande 
Mötesordförande Jessica förklarade mötet avslutat 20:53.  

_________________          _________________          _________________   
Mötesordförande    Mötessekreterare        Mötesjusterare 


