Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 4, 2019-08-22
1. Mötetsöppnande
2. Bön eller psalm
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av mötesjusterare och adjungerade
6. Mötets beslutanderätt
7. Fastställande av föredragningslista
8. Lägesrunda
9. Föregående protokoll
10. Rapporter
a. Förbundet
b.Kansliet
c. Stiftet
d.Arbetsutskottet (AU)
e. Ekonomiutskottet (EU)
f. Organisationsutskottet (OU)
g. Verksamhetsutskottet (VU)
h.Friluftsutskottet (FU)
i. Internationella utskottet (IU)
j. Lokalavdelningsbesök
11. Beslutsuppföljning
12. Bordlagda frågor
13. Kontaktlokalavdelningar
14. Personalfrågor
15. Övriga frågor
a. Rikshelgen
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande
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Beslutsunderlag Teckningsrätt och
Attesträtt
Föreslår distriktstyrelsen att under attesträtt besluta:
Att

till attestorer välja
Jessica Regnér
Signe Wolf (
Madeleine Friberg Ahlm (
Vilka äger rätten att var för sig attestera upp till 10 000kr samt
löneutbetalningar, skatter och arbetsgivaravgifter. Vid utbetalningar
över 10 000kr skall attestering ske av två attestorer i förening.
Torbjörn Hygins
Siv Einebrant
Annica Timmerman
vilka äger rätt att var för sig attestera skatter, sociala avgifter,
tjänstepensionsinbetalningar och löpande försäkringspremier. Samt
att efter godkännande av attestorer genomföra löneutbetalningar.

Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Föreslår distriktstyrelsen att under teckningsrätt besluta:
att

Jessica Regnér (
Signe Wolf
Madeleine Friberg Ahlm
Torbjörn Hygins
Siv Einebrant
Annica Timmerman
var för sig äger rätt att teckna nedanstående konton,
utom vid uttag överstigande 10 000 kronor då
kontot skall tecknas av två i förening.
Berörda konton är:
Swedbank

Swedbank
Swedbank
Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Mvh,

Signe Wolf
vice ordförande

Minnesanteckningar
Arbetsutskottets möte 22 augusti 2019
Närvarande: Jessica Regnér, Signe Wolf, Ida Oscarsson och Madeleine Friberg Ahlm
1. Utskotten
Utskottet diskuterade hur det går i de andra utskotten. Arbetet har påbörjats och
organisationsutskottet (OU) har redan haft sitt första möte. OU har skickat med ett förslag till
kontaktlokalavdelningar till styrelsemötet som AU tittade på.
2. Personal
Den arvoderade arbetsledningen redogjorde för hur det går med personalfrågorna. Bettina och
Stina är tillbaka från semestern och Josefine är fortsatt tjänstledig för studier.
3. Nästa styrelsemöte
Jessica Regnér meddelade att Signe Wolf kommer sammankalla till nästa styrelsemöte på
ordförandes uppdrag.
4. Rikshelg
Utskottet diskuterade inbjudan till rikshelgen i oktober och kom fram till att prata om det på
nästa styrelsemöte. Inbjudan har vidarebefordrats till alla styrelseledamöter.
5. PULS
Jessica Regnér berättade att vi har fått en offert på att boka plats och kommer snart gå vidare
med den bokningen. Utskottet diskuterade vilka föreläsare som kan vara aktuella att boka och
vilka som kan vara intressanta att kontakta för att vara med som stab. Jessica ska kontakta
personer som kan vara intresserade av att vara med från stiftskansliet.
6. Biskopsvigning
Jessica Regnér berättade att vi har fått förfrågan om att välja några som ska dela ut nattvard vid
både biskopsvigningen i Uppsala och mässan när biskop Eva lägger ner staven i storkyrkan. Flera
har anmält intresse och för biskopsvigningen beslutade AU att Matilda, Elvira, Jonny och
Madeleine kommer att dela ut nattvard. Förfrågan om att dela ut nattvard vid stavnedläggningen
kommer gå ut till distriktsstyrelsen.
7. DUK
Eftersom Beata Gustafsson blivit invald i förbundsstyrelsen så har hon avsagt sig sin
ombudsplats till DUK. Utskottet beslutade att fråga Noomi om hon vill vara ombud. Om hon
inte kan kommer AU att fråga vidare.

https://medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=26065

Mötesagenda 23/8-19
Verksamhetsutskottet
Närvarande: Daniela, Elvira, Linnea, Amanda, Patrik och Bettina.
1. Lägesrunda
2. Genomgång av verksamheter
Ida går igenom de olika projekten och berättar kort om hur
planeringsprocessen ser ut för de olika aktiviteterna.
3. Stabindelning
Ljuspunkt vinter
Förslag på projektgrupp: Patrik, Ida, Amanda
Processen med att hitta gnistor börjar på vårterminen, kansliet kan
hjälpa till med detta.
VU kollar med OU om någon är intresserad av att vara med i
projektgruppen.
Ljuspunkt sommar
Förslag på projektgrupp: Elvira, Daniela och eventuellt Patrik,
Processen med att hitta gnistor börjar i oktober/november.
Barndagen
Förslag på projektgrupp: Daniela, Elvira och Amanda
Diskuss
Förslag på projektgrupp: Elvira och Linnea
En gång per termin (förslagsvis under februari/oktober månad)

https://medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=26065

VU kollar med OU om någon är intresserad av att vara med i
projektgruppen.
Husarö Junior/minior
Förslag på projektgrupp: Patrik och Daniela
Pepparkakskrubban
Förslag på projektgrupp: Kansliet
Kansliet kommer att fråga DS om tips på hur vi kan göra detta bättre!
SKUSS-kvällar
Förslag på projektgrupp: Ida och Linnea
Ungdomsmässa
Förslag på projektgrupp: Linnea, Elvira, Ida
Enligt verksamhetsplanen ska SKUSS anordna detta 2 gånger per år, i
höst blir det tajt med två tillfällen, därför är förslaget att det sker en gång
i denna höst. Kansliet skickar ut på förfrågan till LA:s som
projektgruppen föreslås kan tänkas vilja hålla i den första
ungdomsmässan.
Följande datum är bestämda:
8/9
6/10
3/11
1/12

Linnea
Vem vill?
Ida
Vem vill? (samtidigt som samlingen)

Kansliet dubbelkollar med Jonny att han kan tänka sig fortsätta ha
ansvar för MUV.
4. Stabmöte i mindre grupper, bestäm tidsplan
VU valde att vänta med att sätta en tidsplan till ett senare tillfälle då
klockan blev för mycket och mötet behövdes avslutas.

https://medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=26065

5. Datum för hösten
Kommande VU-träffar är följande dagar:
16/9 18.30-20.30
14/10 18.30-20.30
11/11 18.30-20.30
9/12 18.30-20.30

Organisationsutskottets förslag på kontaktlokalavdelningar:
Amanda:
Saltsjöbaden
Värmdö
Dalarö
Djurö-Möja-Nämdö
Daniel:
Vantör
Hägersten
Solna
Richard:
T.U.G.G
Hedvig Eleonora
Engelbrekt
Vallentuna
Madeleine:
BEA von Enskede Årsta
Hej Sofia!
Spånga-Kista
Österåker-Östra Ryd
Patrik:
Huddinge
Brännkyrka
Husarö
Skärholmen

Signe:
Farsta
Hammarby
Haninge
Matilda:
Nacka
Sollentuna
Vaxholm
Lidingö
Elvira:
Högalid
LIGAN, Vällingby
Linnea:
Färingsö
Skarpnäck SKB
Daniela:
Botkyrka
Danderyd
Västerled
Ludwig:
Täby
Fresta
Sundbyberg
Ida:
Saltsjö-boo
Järfälla
S:t Mikael
Tyresö

