
 

       Distriktsstyrelsemöte 6 

Datum: 2019-10-21 

Plats: Skolhuset 

 

Närvarande: 

Linnea Ahdenkari  

Amanda Ahlgren  

Ludwig Andersson  

Patrik Anglebjer  

Madeleine Friberg Ahlm 

Daniel Kevesäter  

Daniela Marovic (§6:8) 

Ida Oscarsson 

Jessica Regnér 

Signe Wolf 

 

Anmält förhinder: 

Elvira Donnerlid 

Matilda Hellgren 

Richard Sefyrin Lund 

   

                         Frånvarande:  

                         Adjungerade: 

           Bettina Klinke Palacios 

           Stina Scott 

           

           Bilagor: 

           Bilaga 1: Föredragningslista 

                         Bilaga 2: Minnesanteckningar VU 3 

                         Bilaga 3: Minnesanteckningar OU 3 

                         Bilaga 4: Minnesanteckningar EU 2 

                         Bilaga 5: Policy – Riktlinjer gällande deltagaravgifter 

  

 

  
Mötesjusterare 

  
Mötessekreterare 

  
Mötesordförande 



 

 

§6:1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat 18:42. 

 

§6:2. Bön 

Ida Oscarsson ledde de närvarande i bön. 

 

§6:3. Val av mötesordförande 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att   välja Jessica Regnér till mötesordförande 

 

§6:4. Val av mötessekreterare 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att   välja Daniel Kevesäter till mötessekreterare 

 

§6:5. Val av mötesjusterare och adjungerade 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att   välja Ida Oscarsson till mötesjusterare och att

   adjungera Stina Scott och Bettina Klinke Palacios.  

 

§6:6. Mötets beslutanderätt 

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

tid. 

 

§6:7. Fastställande av föredragningslista 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att   fastställa föredragningslistan enligt utskickat 

   förslag (bilaga 1) 

 

§6:8. Lägesrunda 

Vi mår alla bra. Mycket med jobb och studier. 

Daniela Marovic anslöt till mötet 18.54. 

 



 

§6:9. Föregående protokoll 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att    bordlägga protokollet från DS5 till nästa 

   sammanträde. 

 

§6:10. Rapporter 

10:1. Kansliet 

Kansliet har lämnat in ansökan om landstingsbidrag för 2020. 

Bettina har gått utbildning om hur vi motiverar och behåller ideella, som 

arrangerades av volontärbyrån. 

 

Vi har haft GDPR-dag med Team 0–18. Vi fick råd av stiftets nya jurist 

samt av Svenska Kyrkans GDPR-expert att skaffa ett dataskyddsombud. 

 

Vi har haft PULS där kansliet bland annat också höll i ett workshop-pass 

om hur det är att vara ung och engagerad. Vi har haft en heldag med 

Team 0–18 där vi pratade om strategi för 2020. 

 

Stina har i två halvdagar hållit en utbildning för församlingspersonal om 

barnrätt och barns rätt i kyrkan. Bettina deltog på ett av tillfällena. Stina 

har varit på frukostseminarie om interreligiöst arbete på Sensus. 

 

Kansliet har också träffat Emil Cedersjö och pratat midnattsvolley. Det 

har önskats mer stöd av SKUSS till församlingen och deras ansvariga 

inför midnattsvolleyn med att se till att det finns sjukvårdskunnig, 

säkerhetsansvar m.m. Önskemål om att det i 

framtiden kanske kan ligga på ett utskott att vara 

ansvarig för midnattsvolleyn, från styrelsen sett. Att 

ett utskott bollar tankar och idéer och är 

kontaktperson mot arrangerande lokalavdelning. 

 

 

  
Mötesjusterare 

  
Mötessekreterare 

  
Mötesordförande 



 

10:2. Stiftet  

Stiftsstyrelsen tar ikväll beslut om skolhuset, förslaget till beslut från 

arbetsutskottet är att skolhuset sägs upp till augusti 2020. 

 

Kansliet ska tillsammans med Team 0–18 åka till Karlstad på en 

nationell konferens ”Lärande och Undervisning”. 

 

Arbetet för Uppdrag Global är i startgroparna, Stina kommer vara med i 

projektgruppen. Vi har berättat om SKUSS på djupet för ”nya” 

utvecklingsavdelningsdirektorn Niclas Blåder. 

 

10:3. Arbetsutskottet 

De har varit med och arrangerat PULS. Deltagarna kände sig i helhet 

nöjda. Något som märktes i utvärderingarna att det kanske var lite korta 

workshops, blev väldigt intensivt.  

 

10:4. Verksamhetsutskottet 

Arbetet fortgår. Läs bifogad bilaga “Minnesanteckningar VU 3”(bilaga 2). 

10:5. Organisationsutskottet 

Arbetet fortgår. Läs bifogad bilaga “Minnesanteckningar OU 3” (bilaga 

3). 

10:6. Förbundet 

Daniela, Amanda och Elvira från styrelsen och Isak och Beata från 

valberedningen deltog på Rikshelgen som arrangerades på Rättviks 

Stiftsgård. Helgen bjöd på många intressanta workshops.  

 

10:7. Friluftsutskottet 

De har haft ett möte som gick bra. Det finns en plats över i utskottet, ifall 

någon mer skulle vilja ansluta sig. Husarögruppen ska se till att ha ett 

tema och budget färdigt till kommande års Husaröläger (ex Husarö 

uppbyggnad & Husarö junior/minior). 

 



 

Under uppbyggnads- och rivningshelgerna av Husarö så behöver vi 

större engagemang från styrelsen (och gärna även medlemmar) som 

åker ut och hjälper till. Vad kan vi göra för att öka intresset av detta?  

 

10:8. Internationella Utskottet 

De var med och strejkade i klimatfrågan 27e september. Det gick väldigt 

bra, det var många som deltog och de lyckades rekrytera en ny medlem. 

 

10:9. Ekonomiutskottet 

Arbetet fortgår. Läs bifogad bilaga “Minnesanteckningar EU 2” (bilaga 4). 

10:10. Lokalavdelningsbesök 

Ida och Amanda har varit i Boo lokalavdelning och hjälpt dem 

återuppliva sin lokalavdelning. De höll ett nytt konstituerande möte och 

bytte namn från tidigare ’Saltsjö-Boo lokalavdelning’ till ’Boo 

lokalavdelning’. 

 

Matilda och Elvira har varit på besök i Högalid. Det gick väldigt bra! 

Matilda var även i Nacka lokalavdelning. 

 

10:11. Stiftsstyrelsens internationella utskott 

Arbetet fortgår. 

 

Mötet ajourneras 19:33 

Mötet återupptas 19:41 

 

§6:11. Bordlagda frågor 

OU har skickat in en ny uppdaterad version av policyn ”Riktlinjer gällande 

deltagaravgifter”. 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att   anta policyn ”Riktlinjer gällande deltagaravgifter” 

   enligt förslag (bilaga 5) 

 



 

§6:12. Beslutsuppföljning 

12.1 Policys 

Alla tidigare godkända policys har nu uppdaterats och ligger uppe på hemsidan. 

 

§6:13. Personalfrågor 

 

§6:14. Övriga frågor 

14.1 Protokoll 

Vi behöver få in lite mer av en struktur i våra protokoll. Att det blir lite tydligare i 

skriften av protokoll och att vi skriver i den mall som vi använder oss av. Dessutom 

att mötesordförande, -sekreterare och justerare alla läser igenom protokollen 

ordentligt innan de godkänner. 

 

§6:15. Nästa sammanträde 

Går av stapeln 12 november kl. 18:30.  

 

§6:16. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 20:07. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

Mötesordförande 

 

_____________________ 

Mötessekreterare 

 

 

_____________________ 
Mötesjusterare 

 

 


