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Ludwig Andersson 
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Richard Sefyrin Lund 
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Bilaga 1: Förslag på föredragningslista DS5 2019 

Bilaga 2: Minnesanteckningar OU 

Bilaga 3: Minnesanteckningar VU 

Bilaga 5: Riktlinjer gällande deltagaravgifter 

Bilaga 6: Miljö och etik-policy 

Bilaga 7: Policy kring sexuella trakasserier 

 

§1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat 18:31 

 
§2. Bön 

Madeleine Friberg Ahlm ledde de närvarande i bön. 

 
§3. Val av mötesordförande 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesordförande  

§4. Val av mötessekreterare 
Distriktsstyrelsen beslutade 

att välja Matilda Hellgren till mötessekreterare 

§5. Val av mötesjusterare och adjungerade 
Distriktsstyrelsen beslutade 

att välja Patrik Anglebjer till mötesjusterare och att 

adjungera Stina Scott och Bettina Klinke.  
§6. Mötets beslutanderätt 

Mötet fanns beslutmässigt eftersom vi är fler än 7 personer och mötet har kallats i 

tid. 

§7. Fastställande av föredragningslista 
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Distriktsstyrelsen beslutade 

att  lägga till punkt 13 om policys.  

 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar. Se bilaga 1: förslag till 

föredragningslista 

 

§8. Lägesrunda 
Alla lever och är glada över att vara här. 
 
§9. Föregående protokoll 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att lägga DS4 handlingarna. 

 

§10. Rapporter 

- Kansliet 

Bettina och Stina har varit på ett möte med andra konsulenter från andra 
distrikt och pratade om RÅM 

De har även varit på besök i Spånga-Kista och kollat läget inför 
midnattsvolleybollen. Frågan kom upp om huruvida ansvaret för volleyn 
kommer ligga på lokalavdelning i framtiden med tanke på möjliga lokaler, och 
om turneringen i år kommer behöva starta ett tidigare klockslag. Stina och 
Bettina kommer ha ett möte med Emil Cedersjö om logistiken på onsdag om 
två veckor.  

De har även anordnat en en förberedelseträff på stiftskansliet inför 
klimatstrejken imorgon.  

 

Jessica Regnér anländer till mötet 18:56 
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- Stiftet 

Vi har fått ny biskop Andreas Holmberg! Tjoho! 

Kraftsamling anordnades för anställda i Svenska Kyrkan som jobbar med 

barn och unga för en vecka sedan.  

 

- Arbetsutskottet 

AU har inte haft något fysiskt möte sedan sist men har haft kontakt på annat 
sätt. 

Stiftsstyrelsen har beslutat att säga upp skolhuset som lokal, det pågår analyser 
om huruvida detta är en bra idè.  

 

-  Verksamhetsutskottet 

Arbetet går framåt, VU har satt preliminära datum för arrangemang och 
aktiviteter. De har även bytt datum på sina möten.  

 

-  Organisationsutskottet 

OU hade möte i måndags och har uppdaterat policys. Arbetet går framåt.  

Sollentuna vill hålla i DÅM, men OU väntar med att ta beslut om vem som ska 
hålla i det.  

Maria Stenbom kommer antagligen inte vara projektledare för kommande års 
Pride eftersom hon har sitt sista år med studier. Projektgruppen för Pride vill 
ha bättre kontakt med Förbundets nationella arbetsgrupp för normfrågor.  

Samlingen kommer vara 1a december 

- Förbundet 

Stina och Bettina har fått ett FS- protokoll, vi har kvar Amanda som 

kontaktperson.  
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- Friluftsutskottet 

FU har sitt första fysiska möte på tisdag.  

Rivningen av Husarö kommer diskuteras på mötet. FU får inga svar på 

mailet om rivningen av Husarö. DS behöver svara på mailet även om vi 

inte kan/vill vara med.  

- Internationella Utskottet 

IU hade möte någon dag.. De skapade gruppen Global Generation, och även 

en facebookgrupp som alla som vill och är intresserade av globala frågor 

kan gå med i. Målet är att engagera bland annat agera-volontärer.  

- Ekonomiutskottet 

EU hade möte i förrgår den 24:e september, de diskuterade om hur de vill 

arbeta under året och om hur DS kommer arbeta med projektbudget. 

Nästa EU-möte är två veckor innan nästa DS-möte.  

- Lokalavdelningsbesök 

Matilda Hellgren och eventuellt Madeleine Friberg Ahlm kommer åka till 

Nacka den 16e Oktober. Matilda kommer meddela detta till 

Valberedningen. 

Ida Oscarsson kommer åka till Boo den 10e oktober, vill gärna ha med sig 

en kollega, Amanda Ahlgren anmälde intresse 

Mötet ajournerades kl 19:31 

 

§11. Bordlagda frågor 
§12. Beslutsuppföljning 
§13. Policys 
OU har redigerat alla policys i form av design (alla är i samma typsnitt osv) 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att ändra rubriken ”utanför arrangemang” till ”om en person far illa utanför arrangemang” 
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Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga till ”med en auktoritär roll” efter ”…en förebild…”i meningen ”På ett 
SKUSS-arrangemang blir du som ledare automatiskt en förebild, vilket innebär ett stort 
ansvar.”  
 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att anta policyn om miljö och etik med gjorda ändringar 
 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att bordlägga policyn om riktlinjer gällande deltagaravgifter 
 
§14. Personalfrågor 
§15. Övriga frågor 
 
Frågan om huruvida distriktsstyrelsen kommer ha ett lag i midnattsvolleyn kom upp 
 
Skolhuset: Just nu som det ser ut ska vi vara ute från Skolhuset i juni 2020, men det kommer 
skjutas fram successivt i och med uppsägningstid. Vi kommer antagligen hamna på 
stiftskansliet om inte annat. Stina kommer skriva ett dokument inför barnkonsekvensanalysen 
inför detta. Distriktsstyrelsen vill ha kvar skolhuset som lokal.  
 
Nästa sammanträde 
21a oktober kl 18:30, Ida Oscarsson leder oss i bön eller psalm 
 
Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 20:51 
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