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Minnesanteckningar 17/10-19
Verksamhetsutskottet
Närvarande: Ida, Daniela, Linnea, Patrik och Bettina.
Anmält förhinder: Amanda, Elvira
1. Lägesrunda
2. Projektgenomgång
Ljuspunkt vinter
Projektgruppen har haft möte, temat för nästa års läger är: hållbarhet.
Gnistansökan är ute, vi har 5 personer som skickat in en ansökan.
Anmälan stänger sista oktober. Gruppen ska försöka ha två träffar med
gnistorna innan jul. Anmälan för lägret öppnas på midnattsvolleyn,
kansliet fixar detta.
I år vill staben fokusera på att få staben + gnistorna känner sig som en
gemensam grupp.
2 stycken bussar kommer vi behöva i år. Staben kommer att vara
ansvarig för att följa med på bussarna till Rättviks stiftsgård (efter att ha
tagit i beaktning årets utvärdering).
På bussarna kommer det att delas ut lägerkort (med all
info/rumsindelning ect.).
Workshops: Det kommer inte att bli lika många workshops som årets,
utan att det finns mer tid för samvaro.
Kontakt med Rättviks stiftsgård. Vem är ansvarig? Kansliet kan kolla på
detta.
Lägerpräst? Det ligger på team 0-18 att hitta en lägerpräst. Under nästa
vecka kommer det att skickas ut en fråga till potentiella lägerpräster.
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Harald som lägermusiker? Projektgruppen ska höra med honom.
Projektgruppen kommer att hålla sina möten hemma hos varandra.
Gnistträffarna kommer att hållas i skolhuset.
Ljuspunkt sommar
Projektgruppen har träffats och kollar på potentiella datum. Det verkar
vara svårt att hitta datum för vilken helg som passar – antingen krockar
det med RÅM/Pride eller andra läger. Projektgruppen önskar förslag på
datum från kansliet. Kansliet kikar vidare på detta.
Anmälan öppnas under Ljuspunkt Vinter.
Barndagen
Projektgruppen har mejlat en förfrågan/intresseanmälan Västerled,
Spånga-Kista, Tyresö, Huddinge pastorat, Vällingby, Solna, EnskedeÅrsta och Sollentuna.
Förslag på dag är något datum mellan mars och maj. Arbetet fortgår.
Husarö Junior/minior
Kansliet ska sätta igång med att kommunicera ut till församlingar om
lägret. Projektgruppen ska sätta ett tema så att affisch och folder kan
göras.
Pepparkakskrubban
Kansliet kommer att fokusera på detta under nästa vecka och sedan gå
ut med tävlingen externt.
SKUSS-kvällar
Filmkvällen som var tänkt att vara den 25/10 kommer att skjutas på.
Projektgruppen kikar på nytt datum för detta. Prel. 8 november.
Ungdomsmässa
Tyresö har kontaktats, men har redan hösten spikad. De är intresserade
av att hålla i en ungdomsmässa under våren.
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Högalid håller den 15 april i en ungdomsmässa. Högalid har blivit
tillfrågade om de kan öppna upp för att SKUSS kan vara med och
samarbeta/hålla i mässan tillsammans. Högalid är en perfekt plats att
hålla en ungdomsmässa på, då kyrkan har plats 1200 personer och har
en bra plats.
Projektgruppen kommer att peppa resten av DS att ställa frågan till
lokalavdelningarna som vi har kontakt med/besöker om de är
intresserade av att vara värdar för en ungdomsmässa.
DISKUSS
18 november är prel.bokat. Finns önskningar om att helst vara på
stiftskansliet.
Projektgruppen har mejlat Biskop Andreas och Biskop Eva
MUV
Linnea, Ida, Bettina och Jonny har haft ett telefonmöte för att tydliggöra
vilket ansvar som DS ska ha i förberedelserna inför/under MUV. Det
beslutades att under detta året fortsätta med upplägget att Jonny
ansvarar för innehållet under gudstjänsten men att Linnea och Ida
ansvar för att beställa och duka fram fika.
1 december är det julavslutning för MUV. Under dagen är det Samlingen
i skolhuset. Efter samlingen kommer det att finnas julpyssel, julfika och
liknande.
Övrigt
Uppbyggnadshelgen
Frågan lyfts i hur styrelsen kan arbeta långsiktigt för att ta hand om och
underhålla vår lägerplats. Hur ska vi se till att föra vidare kunskapen om
hur vi förvaltar lägerplatsen till styrelsen?
Hur kan vi få fler engagerade och förstå vikten av att hjälpa till att
underhålla vår lägerplats?
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En idé är att göra det obligatoriskt för gnistorna/ledarna att följa med till
lägerplatsen och hjälpa till med uppbyggnad/nedrivning.
Budget
EU ska skicka ut en mall till alla projektgrupper så att vi ska kunna göra
upp en budget för varje projekt. Mallen ska skickas ut under veckan,
projektgrupperna väntar på detta.

Minnesanteckningar OU 3
Organisationsutskottet

1.

Bön
Vi inleder utskottsmötet med att be Herrens välsignelse tillsammans.

2.

Vilka är här?
Madeleine Friberg Ahlm – sammankallande
Ludwig Andersson – ledamot
Richard Sefyrin – ledamot
Daniel Kevesäter – ledamot
Matilda Hellgren – ledamot
Stina Scott – kanslist

3.

Lägesrunda
Vi mår bra allihopa. Mycket med jobb men lite ledighet har funnits också.

4.

Information från senaste DS-mötet
De flesta av våra policys vi skickade till DS klubbades igenom, vissa av dem med mindre
förändringar. Policyn om deltagaravgifter och förtroendevalda fick vi viss backning på, vi
justerar denna och skickar tillbaka den.

5.

Policys
Vi justerar meningsuppbyggnader och förtydliganden i policyn om deltagaravgifter och
förtroendeuppdrag.

6.

Demokrati
Arbetet fortgår.

7.

Medlemsvård/medlemskontakt
Vi har fått in en ansökan om uppstart av en ny lokalavdelning. Vi kollar upp möjligheterna
för att bevilja den.
Vi har noterat att kunskaperna om medlemssidorna är lite sisådär, vi ser upp möjligheterna att
bjuda in förbundskansliet att i vår komma och föreläsa och lära ut om medlemssidorna till
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våra lokalavdelningar.
8.

Hemsida/sociala medier
Hemsida och sociala medier uppdateras löpande. Vi ska uppdatera policyn om hemsida och
sociala medier snarast möjligt.

9.

Ledarutbildning
Första träffen av ”steg 3-utbildningen” var väldigt bra. Arrangerades av Sensus denna gång
och det var väldigt många som kom vilket skapar stora förutsättningar för sista träffen som vi
arrangerar i december.

10.

Samlingen
Nästa Samlingen är inbokat till 1 december i skolhuset. Vid nästa utskottsmöte i slutet av
oktober börjar vi att planera. Vi har kontaktat en föreläsare som tidigare föreläst på
Kraftsamling, ett arrangemang som stiftet arrangerar. De är intresserade och ska kolla upp
möjligheterna att delta.

11.

DÅM
En av de lokalavdelningarna som vi frågat har visat intresse för att arrangera
Distriktsårsmötet 2020. Stina och eventuella OU-ledamöter kommer ut och tittar och pratar
med dem senare i oktober, kollar upp möjligheterna och lokalerna.
Vi kollar upp och diskuterar möjligheter och tankar som är bra att tänka på inför kommande
årsmöte.

12.

Pride
Madeleine och Ludwig ska höra av sig till Normgruppen om de vill vara involverade i
planerandet och deltagande av Pride och för mer klargörande med SKUSS del i Pride.

13.

Uppdrag Global
Stina har blivit invald i planeringsgruppen för Uppdrag Global. Jättebra för oss!

14.

Övriga frågor
Vi uppdrar Stina att för OUs räkning skapa en Facebook-grupp där vi kan hålla mer
planeringstrådar och lägga upp dokument.
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Minnesanteckningar EU 2 – 7 oktober 2019
Ekonomiutskottet
§1 Bön
Vi inleder mötet med en stilla bön.

§2 Information från senaste DS-möte
Vi diskuterade lite snabbt vad som tagits upp och diskuterats rörande EU.

§3 Rapporter
Vi kollar igenom olika rapporter och kommer fram till att vi måste tydligt klargöra
mot vad olika saker ska bokföras, framför allt saker som bokförts på olika ställen vid
olika tillfällen. Signe sätter sig i samtal med Siv om att sluta igen en del svarta hål.

§4 Projekt- & utskottsbudgetar
Signe har skapat en mall för hur projekten och utskotten kan skriva ihop sina egna
budgetar på ett enkelt sätt. Hur en ändring på ett ställe ändrar totalen på andra ställen.
Richard har tittat på ett texttillägg/påminnelse om olika faktorer som kan generera
olika kostnader.

§5 Väg till baksidan
Vi letar oss runt i budgeten och skapar ett kontrolldokument där vi kontinuerligt
uppdaterar resultaträkningen mot årets budget.

§6 Gå igenom Visma
Signe går igenom och visar hur Visma ser ut. Vi drog ut och tittade på några
preliminära rapporter för året.

§7 Långsam guide till objekten (förberedelse inför november)
Vi får se till att skapa en guide till objekten så att det blir tydligt exakt mot vilka
objekt allt ska bokföras.
§8 Landstingsbidraget
Eventuellt så kommer landstingsbidraget att dras in för ungdomsorganisationer
kopplade till religion. Vi för samtal med stiftet om att vi hoppas de kan täcka oss ifall
detta skulle hända. Antingen hela, annars kanske halva. Eller i alla fall att vi har en
gemensam plan för att täcka upp oss de(t) första året/n.

RIKTLINJER GÄLLANDE DELTAGARAVGIFTER
SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT
FÖR DIG SOM DELTAR PÅ ETT AV SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFTS
ARRANGEMANG
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) subventionerar de flesta arrangemang för
sina medlemmar. Detta dokument berör de arrangemang som kräver en anmälan av
deltagaren, det gäller våra större arrangemang såsom läger och andra aktiviteter som lockar
många deltagare.
Om deltagaren inte dyker upp på det arrangemang som den är anmäld till, utan att ha
avanmält sig innan sista anmälningsdag, tas en no-show avgift för att SKUSS som ideell
organisation inte ska gå back på grund av att medlemmar inte dyker upp på de arrangemang
som anordnas. Denna avgift ska motsvara den totala kostnaden för den person som inte
deltagit, vilket innebär både avgiften och eventuell subvention. Om ingen deltagaravgift krävs,
t.ex distriktsårsmötet, tas det en avgift som motsvarar hela subventionen av deltagaren om
denne inte dyker upp. Detta gäller inte om deltagaren kan redovisa sjukintyg samt meddelat
frånvaron till arrangören eller ansvarig.
Alla är välkomna att delta på SKUSS arrangemang, även om du inte är medlem. En del
arrangemang har en viss målgrupp, och några arrangemang kräver en anmälan.
Avgiften är däremot ca 25 procent högre för icke-medlemmar men det är gratis att bli medlem
via http://blimedlem.skuss.se/. Denna avgift tas för att SKUSS som organisation får bidrag för
sina medlemmar och det ska medlemmarna gynnas av. Även icke medlemmar behöver betala
en avgift om den inte dyker upp utan att ha meddelat sin frånvaro samt uppvisat sjukintyg.
Denna summa bestäms på samma sätt som för medlemmar. SKUSS subventionerar såklart i
den mån de kan även för icke medlemmar.
FÖR DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD AV SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS
STIFT
Den som åtar sig förtroendeuppdrag där Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift är sändande
organ ska delta på det arrangemang hen är vald till. Exempel på förtroendeuppdrag där SKUSS
är sändande organ är ombud till Riksårsmötet som väljs av Distriktsårsmötet.
Om den inte deltar på den aktivitet hen är anmäld till, utan att ha avanmält sig innan sista
anmälningsdag, ska hen betala subventionerade kostnader/deltagaravgifter och/eller no-showavgift. Detta gäller inte om hen kan redovisa sjukintyg samt meddelat sin frånvaro till
arrangören eller ansvarig.

