
   Distriktsstyrelsemöte 2 
  

   Datum: 
   2019-05-15 
  

   Plats: Skolhuset    
  

   Närvarande: 
   Linnea Ahdenkari  
   Amanda Ahlgren  
   Ludwig Andersson 
   Patrik Anglebjer  
   Madeleine Friberg Ahlm   
   Matilda Hellgren 
   Daniel Kevesäter  
   Ida Oscarsson 
   Daniela Marovic  
   Jessica Regnér  
   Patrik Anglebjer (från §5)  
   Signe Wolf    

   
   Anmält förhinder: 
   Elvira Donnerlid 
   Richard Sefyrin Lund  

  
   Adjungerade: 
   Stina Scott 
   Bettina Klinke 

  
   Bilagor:  
   Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS2 2019 
    
  

_________________        _________________                 _________________ 
Mötesordförande       Mötessekreterare                  Mötesjusterare 



1. Mötets öppnande 
Jessica förklarade mötet för öppnat 18:30  

2. Bön 
Vi bad Gud som haver tillsammans. 

3. Val av mötesordförande 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att   välja Jessica Régner till mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att   välja Ludwig Andersson till mötessekreterare.  

5. Val av mötesjusterare och adjungerade 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att   välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesjusterare och att   
  adjungera Stina Scott och Bettina Klinke.  

6. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt eftersom blev kallade i tid och vi är även mer än 7 
personer på plats.  

7. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes.  

8. Lägesrunda 
Alla mår bra och många har rätt mycket just nu.  

9. Föregående protokoll 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att   lägga DS14 och DS1 till handlingarna.  

10. Rapporter 
-Kansliet 

_________________        _________________                 _________________ 
Mötesordförande       Mötessekreterare                  Mötesjusterare 



De har arbetat med saker efter DÅM som exempelvis att vi hade fyra stycken no-
show. Mycket förberedelser inför Husarö juniorer 16 stycken anmälda och miniorer 
är.  De vill gärna ha ungdomsledare. De håller på att ansökan och redovisning av 
landstingsbidraget och organisationsbidraget. Stina och Bettina  har varit och 
besökt två församlingar, Saltsjö-boo som vill starta upp en lokalavdelning och 
Farsta församling för lite pepp. Saltsjö-boo församling vill ha en eller två stycken 
representanter från DS under kristi-himmelsfärd eftersom de har läger då. Till 
ljuspunkt sommar har vi fått en läger-präst, Viktor Lindblom. Spånga-kista ska hålla 
i Midnattsvolleybollen i år och det preliminära datumet är satt. 

-Stiftet 
Budgeten håller på att läggas just nu och Stina och Bettina hade en heldag med 
Team-018 där de la budget för hela 2020. Tre ledord: hållbarhet, kommunikation 
och förvaltning. De håller på att kolla igenom sin organisation, en genomlysning 
och de är nu på paus för de ska ta in en organisationskonsult. Kansliet har 
tillsammans med Team-018 gjort en barnkonsekvensanalys och lämnat in en rapport 
på St Jakobs kyrka som stiftet har köpt. Vi håller fortfarande på att förhandla fram 
ett avtal med stiftet och en person från team ledarskap har börjat vara med under 
förhandlingarna och nästa avtalsförhandling sker om tre veckor.  

-Arbetsutskottet 
De kommer att ha möte på söndag och planera styrelsehelg. De kommer att börja 
med utvecklingssamtal redan under styrelsehelgen och försöka jobba mer med 
utvecklingssamtal under det här året. Au har haft utvecklingssamtal med våra 
anställda.  

-Förbundet 
Jessica har valt att kliva ur planeringsgruppen för RÅM, men Stockholm är 
fortfarande med, Signe och Stina sitter fortfarande med.  

-Friluftsutskottet 
Det kommer vara en uppbyggnadshelg under kristi himmelsfärd, torsdag till söndag 
och anmälan är öppen. De pratade även om hur FU kan stötta juniorer och miniorer 
ännu mer. 23 juli till 4 augusti kommer en scoutkår att hyra Husarö. De pratade 
även om vad för investeringar de ska göra i år, och det har kommit in en förfrågan 
om vi vill köpa in optimistjollar.  

-SKISS 
Håller på att avvecklas och det nya är SSIU (Stockholms stift internationella 
utskott).  

-IU 
IU kommer att ha ett möte nästa vecka. Rebecca Lundberg sitter numera som 
ständigt adjungerad i internationella utskottet. Signe och Rebecca var på plats i  

_________________        _________________                 _________________ 
Mötesordförande       Mötessekreterare                  Mötesjusterare 



Tanzania i några dagar för att diskutera vårt vänavtal med det norra stiftet i 
Tanzania.  

-Lokalavdelningsbesök 
Signe har varit i Sofia församling.  

-Ekonomi 
Arbetet fortgår.  

11. Bordlagda frågor 
policy kring sexuella trakasserier 
Fortsatt bordlagd.  

12. Beslutsuppföljning 
Inga beslut att följa upp.  

13. Lägeskoll: Hur går det i projekten? 
Ljuspunkt vinter: Hade sin slututvärdering förra veckan och på söndag ska de ha en 
sista gnistträff. Projektgruppen skulle vilja ha en Diskuss för att följa upp 
föreläsningen efter Ljuspunkt och det skulle äga rum den 25 Maj.  
Demokrati: Valberedningskursen blev inställd pga. för få anmälda och nästa 
kommer nog äga runt den 24 Augusti.  
MUV: Terminsavslutningen har varit och den var väldigt lyckad.  
DÅM: har varit och det kommer att kallas till ett utvärderingsmöte, letar redan 
efter en lokal för DÅM2020. Fått väldigt mycket beröm från stiftskansliet.  
Barndagen: arbetet fortgår.  
Pride: Ida Bergkvist har hört av sig igen till Pride-gruppen, Daniela kommer att ha 
ett möte snart med Ida angående hjälp från förbundet. Stiftet har inte hört av sig 
om något mer möte.  
DÅM: Fått väldigt mycket beröm från stiftskansliet.  
Ljuspunkt sommar: Vi måste peppa för att anmäla fler personer.  
PULS: Har satt ett preliminärt datum, 13-14 oktober. 

14. RÅM 2019 
Vi behöver hitta allmänna volontärer till RÅM som äger rum i Hallunda i Botkyrka 
församling.  

Distriktsstyrelsen beslutade  
att   ge AU mandat till att fylla eventuella vakanser till   
  Riksårsmötet 2019.  

_________________        _________________                 _________________ 
Mötesordförande       Mötessekreterare                  Mötesjusterare 



15. Personalfrågor 
Utvecklingssamtal har varit med våra anställda och Stina har blivit erbjuden en 
tillsvidareanställning som hon även tackat ja till.  

16. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

17. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum bara på styrelsehelgen 8-9 juni på Sigtuna 
folkhögskola.  

18. Mötets avslutande 
Jessica förklarade styrelsemötet för avslutat 20:21 

_________________        _________________                 _________________ 
Mötesordförande       Mötessekreterare                  Mötesjusterare 


