
 
Distriktsstyrelsemöte 7 

Datum: 2019-11-12 

Plats: Skolhuset 

  

Närvarande: 

Amanda Ahlgren 

Ludwig Andersson 

Patrik Anglebjer 

Madeleine Friberg Ahlm (från §7.10) 

Matilda Hellgren 

Daniel Kevesäter 

Daniela Marovic (från §7.10) 

Ida Oscarsson 

Jessica Regnér 

Richard Sefyrin Lund 

Signe Wolf 

  

Anmält förhinder: 

Linnea Ahdenkari 

  

Frånvarande: 

  

Adjungerade: 

Bettina Klinke Palacios 

Stina Scott 

  

Bilagor: 

1. Förslag på föredragningslista 

2. Minnesanteckningar OU4 

3. Minnesanteckningar SKUGG 

4. Minnesanteckningar EU3 

5. Pottenansökan 

  

 

_________________________ 
Mötesordförande 

_________________________ 
Mötessekreterare 

_________________________ 
Justerare 

 



 
 

§7.1. Mötets öppnande 

 Mötet förklarades öppnat 18:37 

  

§7.2. Bön 

 Matilda ledde de närvarande i bön. 

  

§7.3. Val av mötesordförande 

 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att välja Jessica Regnér till mötesordförande  

 

§7.4. Val av mötessekreterare 

 Distriktsstyrelsen beslutade 

 att välja Daniel Kevesäter till mötessekreterare 

 

§7.5. Val av mötesjusterare och adjungerade 

 Distriktsstyrelsen beslutade 

att välja Richard Sefyrin Lund till mötesjusterare och 

att adjungera Stina Scott och Bettina Klinke Palacios. 
 

§7.6. Mötets beslutanderätt 

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

i tid. 

 

§7.7. Fastställande av föredragningslista 

 Föredragningslistan fastställdes enligt utskickat förslag. 

  

§7.8. Lägesrunda 

 Vi mår alla bra. Mycket med jobb och studier. 

  

§7.9. Föregående protokoll 

 Distriktsstyrelsen beslutade 

 

_________________________ 
Mötesordförande 

_________________________ 
Mötessekreterare 

_________________________ 
Justerare 

 



 
 att lägga DS5 & DS6 till handlingarna. 

  

 

§7.10. Rapporter 

- Kansliet 

Kansliet har varit på möte med Charlotte från arkivariet som resulterade 

i att SKUSS numer kommer ha sin alldeles egna plats i arkivet. 

Information och uppmaningar om Pepperkakskrubban har nu gått ut. 

Tips att nämna detta till lokalavdelningar på våra besök. 

Vi har en brist på domare till midnattsvolleyn, några från styrelsen 

kommer hjälpa till att döma. 

 

- Stiftet 

Stina och Bettina har varit iväg på Lärandefestival i Karlstad. Väldigt kul, 
många nya ansikten och många nya möten och intressanta forum. 
Information om vem den nya stiftsdirektorn blir bör komma ut under 
denna vecka. 

Jessica och Signe har suttit i telefonmöte med stiftsstyrelsen om 

förnyelsen av vårt samarbetsavtal. 

 

- Arbetsutskottet 

SKUSS har ytterligare ett år nu slagit medlemsrekord! Nu har vi 2496 

medlemmar! 

 

- Förbundet 

Ryktesvägar så har förbundet börjat diskutera  att det under nästa år inte 

kommer att arrangeras en Rikshelg. De kommer i sådana fall se över 

möjligheten att eventuellt arrangera det på digital väg. 

 

 

_________________________ 
Mötesordförande 

_________________________ 
Mötessekreterare 

_________________________ 
Justerare 

 



 

- Friluftsutskottet 

Arbetet fortgår. 

 

- Stiftsstyrelsens internationella utskott 

Arbetet fortgår. 

 

- Internationella Utskottet 

Information finns i Minnesanteckningar SKUGG (bilaga 3). 

 

- Organisationsutskottet 

Information om detta finns i Minnesanteckningar OU4 (bilaga 2). 

 

- Verksamhetsutskottet 

I fredags så arrangerades en SKUSS-kväll i Skolhuset. 10 medlemmar 

närvarade och de tittade på film, åt popcorn och annat gott. 

Tyvärr har det kommit in alldeles för få gnistansökningar till Ljuspunkt 

Vinter, de jobbar på att få fler. Önskemål om att vi pushar på om 

Ungdomsmässor, kolla ifall det finns några som skulle vilja arrangera 

detta. 

 

- Lokalavdelningsbesök 

Ida har varit ute i Tyresö på besök. Det var väldigt kul och det var många 

nya saker som hände i Tyresö. 

Ludwig och Madeleine var ute på besök i Spånga-Kista. En lugn 

ungdomskväll där de satt och spelade spel. 

 

_________________________ 
Mötesordförande 

_________________________ 
Mötessekreterare 

_________________________ 
Justerare 

 



 

Matilda, Madeleine och Daniel var ute i Sollentuna på deras 

Halloween-kväll. 

 

- Ekonomiutskottet 

Information om detta finns i Minnesanteckningar EU3 (bilaga 4). 

  

Mötet ajourneras 19:45 

Mötet återupptas 19:53 

 

§7.11. Bordlagda frågor 

 Vi har inga bordlagda frågor att ta upp. 

 

§7.12. Beslutsuppföljning 

 Policyn om riktlinjer för deltagaravgifter har nu lagts på hemsidan. 

 

§7.13. Pottenansökan 

 Distriktsstyrelsen beslutade 

 att anta pottenansökan 

 

§7.14. Personalfrågor 

Inget att rapportera 

 

§7.15. Övriga frågor 

 Elvira har den 12/11 beslutat att avgå från styrelsen med omedelbar   verkan. 

 

§7.16. Nästa sammanträde 

 Vi träffas nästa gång 13 december för styrelseavslutning. 

  

§7.17. Mötets avslutande 

 

_________________________ 
Mötesordförande 

_________________________ 
Mötessekreterare 

_________________________ 
Justerare 

 



 
 Mötet avslutades kl. 19:58. 

  
  
  
  
  
 

 

_________________________ 
Mötesordförande 

_________________________ 
Mötessekreterare 

_________________________ 
Justerare 

 


