
    Distriktsstyrelsemöte 4  
    Datum: 2019-08-22 

    Plats: Skolhuset, Kammakargatan 13 

  

    Närvarande: 

    Linnea Ahdenkari  

    Amanda Ahlgren (från och med punkt § 4:10.h) 

    Ludwig Andersson 

    Patrik Anglebjer (via telefon till och med punkt § 4:10) 

    Madeleine Friberg Ahlm  

    Matilda Hellgren 

    Daniela Marovic 

    Jessica Regnér (via telefon till och med punkt § 4:10) 

    Signe Wolf  

    Anmält förhinder:  

    Daniel Kevesäter 

    Ida Oscarsson 

    Richard Sefyrin Lund 

     

    Adjungerade:  

    Bettina Klinke 

    Fredrik Olofsson 

    Isak Reisberg (fram till och med punkt § 4:13) 

    Stina Scott  

    

    Bilagor: 

    Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS4 2019 

    Bilaga 2: Minnesanteckningar OU 

    Bilaga 3: Organisationsutskottets förslag på kontaktlokalavdelningar 

    Bilaga 4: Rikshelgen2019 inbjudan 

    Bilaga 5: AU minnesanteckningar 

    Bilaga 6: Minnesanteckningar VU 

    Bilaga 7: Beslutsunderlag teckningsrätt och attesträtt 

  

_________________     ________________ _________________      
Mötesordförande Mötessekreterare    Mötesjusterare 
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§ 4:1. Mötets öppnande  

Signe Wolf  förklarade distriktsstyrelsemötet DS4 för öppnat 18:30. 

§ 4:2. Bön eller psalm  

Madeleine Friberg Ahlm ledde oss i bön. 

§ 4:3. Val av mötesordförande  

Distriktstyrelsen beslutade 

att   välja Signe Wolf  till mötesordförande. 

  

§ 4:4. Val av mötessekreterare 

Distriktsstyrelsen beslutade  

att   välja Ludwig Andersson till mötessekreterare.  

§ 4:5. Val av mötesjusterare och adjungerade  

Distriktstyrelsen beslutade  

att   välja Matilda Hellgren till mötesjusterare.   

att   adjungera Stina Scott, Bettina Klinke, Fredrik Olofsson och Isak Reisberg. 

  

§ 4:6. Mötets beslutanderätt  

Mötet fanns beslutsmässigt eftersom vi var fler än hälften närvarande och kallelsen hade skickats ut i tid.  

  

§ 4:7. Fastställande av föredragningslista  

Signe Wolf  föredrog förslag till föredragningslista (bilaga 1) och anmälde ett sent inkommet ärende. 

  

Distriktstyrelsen beslutade  

att   faställa föredragningslistan enligt förslag. 

att   lägga till § 4:15: Tecknings- och attesträtt och justera efterföljande punkter. 

  

§ 4:8. Lägesrunda  

Distriktsstyrelsen och de adjungerade gick en runda där alla fick berätta hur de mår.  

_________________     ________________ _________________      
Mötesordförande Mötessekreterare    Mötesjusterare 
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§ 4:9. Föregående protokoll  

Distriktstyrelsen beslutade  

att   lägga protokoll för DS2 och DS3 till handlingarna. 

§ 4:10. Rapporter 

 a. Förbundet 

Jessica Regnér rapporterade från RÅM 2019 som var i Hallunda i början av augusti. Besluten från mötet 
kan en läsa om på förbundets hemsida. Signe Wolf  och Stina Scott som representerar Stockholm i 
projektgruppen berättade om att projektgruppen arbetar med utvärdering från mötet. Jessica Regnér 
berättade även om den insändare som finns i Kyrkans tidningen kring beslut på RÅM och att 
förbundsordförande har svarat på det.  

  

b.Kansliet 

Stina Scott och Bettina Klinke berättade att de haft en lugnt uppstartstid. De har bland annat städat, fixat 
med GDPR, varit som volontärer på RÅM och varit på besök i församlingar bland annat i Skärholmen 
och Vaxholm.  

  

De har även förberett mycket inför hösten. De har varit i kontakt med Spånga-Kista som har hand om 
midnattsvolleyn i år och hallen är bokad. Det kommer att behövas volontärer och 
midnattsvolleydommare. 

  

  

c. Stiftet 

Stiftet har också startat upp, mycket handlar om kraftsamling och att förbereda inför hösten. SKUSS har 
fått frågan om att göra BKA på stiftets budget, men vi avvaktar med det iom formalia. De har även en 
samverkanskonferens på måndag.  

  

d.Arbetsutskottet (AU) 

De hade ett möte för en vecka sedan. Se bifogad bilaga.  

  

e. Ekonomiutskottet (EU) 

Arbetet fortgår.  

  

f. Organisationsutskottet (OU)  

De hade ett möte den 12 augusti. Se bifogad bilaga.  

  

_________________     ________________ _________________      
Mötesordförande Mötessekreterare    Mötesjusterare 
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g. Verksamhetsutskottet (VU)  

De hade möte den 22 augusti. Se bifogad bilaga.  

  

h. Friluftsutskottet (FU)  

Deras första FU möte kommer att vara den 30 september. Husarö nedbyggnad hamnar på kansliet 
eftersom att Patrik har gips. Det har även köpts in en motorbåt som ska vara följebåt till kanoterna. Stina 
kommer att åka ut till Husarö den 6 september tillsammans med präster, församlingspedagoger från olika 
församlingar.  

  

i. Internationella utskottet (IU)  

Det kommer att gå ut en inbjudan till personer som varit aktiva inom internationella frågor inom svenska 
kyrkan till ett möte den 9 september. Signe har varit på stiftsstyrelsens internationella möte och det 
pratades om vänstiftsarbete och även ett nytt projekt som startar i höst.  

  

j. Lokalavdelningsbesök  

Inga lokalavdelningsbesök har gjorts. 

§ 4:11. Beslutsuppföljning  

Signe Wolf  berättade att vi på förra styrelsemötet beslutade om att anta arbetsordning och konstituera 
styrelsen. Arbetsordningen finns på hemsidan och styrelsens utskott har påbörjat arbetet. 

§ 4:12. Bordlagda frågor  

Policyn om sexuella trakasserier är fortsatt bordlagd. 

§ 4:13. kontaktlokalavdelningar  

Ou föredrog punkten och det togs bland annat upp vem som har vilken lokalavdelning och hur man ska 
sköta sig väl på plats.  

Distriktsstyrelsen beslutade  

att   anta OUs förlag till kontaktlokalavdelningar med viss korrigering.  

  

§ 4:14. Personalfrågor  

Stina och Bettina är tillbaka från semestern.  

_________________     ________________ _________________      
Mötesordförande Mötessekreterare    Mötesjusterare 
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§ 4:15. Teckning och attesträtt 

Distriktstyrelsen beslutade  

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. 

Denna paragraf  ersätter tidigare protokoll.  

Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. 
  

Distriktsstyrelsen beslutade  

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. Att efter godkännande av attestorer genomföra löneutbetalningar. 
  

Berörda konton är:  Swedbank  
    Swedbank   

    Swedbank  

_________________     ________________ _________________      
Mötesordförande Mötessekreterare    Mötesjusterare 
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Denna paragraf  ersätter tidigare protokoll.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
  

§ 4:16. Övriga frågor 

  -  Rikshelgen 

§ 4:17. Nästa möte  

26 september är nästa möte och då ska Daniela hålla i en bön eller psalm. 

  

§ 4:18. Mötets avslutande  

Mötet avslutades 20:36 

_________________     ________________ _________________      
Mötesordförande Mötessekreterare    Mötesjusterare 
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