Förslag på föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 7 2019-11-12
1. Mötets öppnande
2. Bön
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av mötesjusterare och adjungerade
6. Mötets beslutanderätt
7. Fastställande av föredragningslista
8. Lägesrunda
9. Föregående protokoll
10. Rapporter
-Kansliet
-Stiftet
-Arbetsutskottet
-Förbundet
-Friluftsutskottet
-Stiftsstyrelsens internationella utskott
-IU
-OU
-VU
-Lokalavdelningsbesök
-Ekonomi
11. Bordlagda frågor
12. Beslutsuppföljning
13. Pottenansökan
14. Personalfrågor
15. Övriga frågor
16. Nästa sammanträde
17. Mötets avslutande

Minnesanteckningar SKUGG
2019-11-03
Närvarande:
Ludwig Andersson
Zandra Öman Lund
Julia Hammarström
Rebecca Lundberg
Clara Kriegholm
Midnattsvolley:
Poängjakt! Vi gör en poängjakt med 50 frågor som handlar om
ACT, Volleyboll, SKUGG och SKU. Vi skapa ett docs där vi skriver
ihop utmaningarna tillsammans. Poängjakten ska pågå hela
volleyn och de får pappret med poängjakten vid incheckningen, de
tävlar lokalavdelningsvis. Tanken är att de får tävla i poängjakten
medan volleyn pågår, för att ha nått att göra under dötiden.
SKUGG kommer sitta på en plats (kanske iförd banandräkt) och
när en LA har gjort en utmaning får de filma, fota eller komma till
oss och visa för att få poäng. Poängen sammanställs och de som
fått flest poäng vinner. Priset blir en korg med gåva från
gåvoshoppen och godis.

Julkampanj:
”För alla flickors rätt till ett värdigt liv”
- Film, max 20 sek
- ”Du har möjlighet att förändra det här!” ska finnas med i alla
filmsnuttar
- 3 st filmsuttar: 10.000 flickor könsstympas varje dag, 10.000
flickor gifts bort varje dag. 1/3 av de barn som går i skolan är
flickor. Jag har möjlighet att skriva min egen historia, alla har
inte det.
Vi tänker att det är tre filmsnuttar som går på våra kanaler
(framförallt facebook) i en hel vecka, vi undrar om det går att göra
dem till betalda ads så att det sprids? En släpps på söndagen den
1a advent och går till andra advent, film nr två släpps den andra
advent och pågår till tredje advent och den tredje filmsnutten
släpps den tredje advent och går till den fjärde.
Rebecca, Julia och Clara skriver manus och Ludwig filmar
tillsammans detta och skickar sedan till kansliet.

Globala Veckan:
Kör igång den 17 -24 november och vi kör med filmsnuttar! Vi
tänker en kort filmsnutt om dagen hela veckan som läggs upp på
story. Den 24e läggs alla upp så det blir en påminnelse om veckans
alla tips!

Varje filmsnutt filmas med selfieläge och handlar om hur du kan
leva hållbart.
1. Inse problemet, uppmaning! Du kan göra något åt det!Rebecca
2. EKO, fairtrade och veg- Göra medvetna val i mataffären, äta
en ekofrukost eller fairtrade frukt och prata om vikten av bra
medvetna val.- Ludwig
3. Källsortera- Var på återvinningscentralen eller i sitt soprum i
huset och källsortera.- Clara
4. Åka Kollektivt- Julia
5. Staycation-Turista i Sverige, någon som åker något, står i
skog osv- Zandra
6. Mindre konsumtion- Black Fri(no)day, Julklappar, Second
Hand, Gåvoshop osv- ???
7. Påverka dina lokala makthavare- Skicka mail till din chef,
skolstrejka, prata med din rektor- ???
8. Stötta en organisation- Genom att skicka pengar, engagera
dig eller köpa presenter. --- ???
Alla filmar sin snutt och skickar till Kansliet senast den 10/11!

Uppdrag Global:
- Gnuggisar

- Lypsyl
- Ballonger
- Affischer från ACT
-

Vad vi mer ska göra funderar vi på

Vitryssland 2020:
Arne och Malin har svårt att komma iväg under sommaren och är
helt uppbokade under v.32-35. Vi funderade då på om vi istället
skall åka under kristi himmelsfärd 2020 alternativt åka veckan
efter midsommar.
-Reslängd ca 8 dagar med samma upplägg som förra resan alltså
börja i Lettland → Vitryssland → Litauen → Lettland
- Utbyte på något sätt

Föredragningslista OU 4
Organisationsutskottet

1.

Bön
Vi bad Gud som haver tillsammans.

2.

Vilka är här?
Ludwig Andersson
Madeleine Friberg Ahlm
Matilda Hellgren
Daniel Kevesäter

3.

Lägesrunda
Vi mår i huvudsak bra, vissa börjar bli lite sjuka.

4.

Information från DS
Vi har fått i uppdrag att gå igenom för DS hur ett protokoll ska se ut, hur det ska skrivas
o.s.v. Ludwig tar på sig att genomföra detta.

5.

Policys
Alla policys utöver sociala medier är klubbade och upplagda på hemsidan. Policyn om sociala
medier är nästan färdigställd, endast brottstycken kvar att fixa till. Fixas till på kommande
utskott.

6.

Medlemsvård/medlemskontakt
Kursdag för medlemssidorna är bokat inbokat 10 mars. Dan Westerberg från
förbundskansliet kommer ut och föreläser!
Sen senast så har DS varit ute i Sollentuna, Tyresö och Spånga-Kista på lokalavdelningsbesök.

7.

Kommunikation
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1.

Nyhetsbrev
Om vi har något som vi önskar kommer upp i nyhetsbrevet om Samlingen så
måste vi skicka in detta omgående så det kommer med i brevet.

2.

Hemsidan
Det önskas att det ska finnas en från OU som kan vara med och ha ansvar och
hjälpa till med hemsidan. Matilda tar detta ansvar och utför arbetet tillsammans
med Bettina.

3.

Sociala medier
När vi lägger upp stories och händelser på flöden, lägg gärna upp mer
videobeskrivningar och inte en massa text.

8.

Ledarutbildning
Det kommer inte bli någon Gro-/Växtpunkt denna gång. Det har inte funnits något intresse.
Men det har visats tecken på att vidareutbildningar är av intresse. Fortsatta diskussioner sker
på nästa möte.

9.

Samlingen
Madeleine har i förväg börjat arbeta på ett schema. Hon går igenom sina tankar och idéer
med övriga i utskottet. Vi spikar schemat och sätter även fast ett tema.

10.

DÅM
Madeleine, Ludwig och Stina har varit ute i en lokalavdelning och tittat runt på deras lokaler
och möjligheter att arrangera nästa distriktsårsmöte. Arbetet fortgår.

11.

Pride
Vi avvaktar fortfarande respons från Normgruppen.

12.

Uppdrag Global
Arbetet fortgår.

13.

Övriga frågor
13.1 Skapa en OU-kalender
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Daniel tog upp att vi kanske ska skapa en kalender för när vi ska börja med projekt, avsluta
projekt o.s.v. Sätta upp tydliga mål.
14.

När är nästa möte?
28 november kl 18.30
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Föredragningslista EU 3
Ekonomiutskottet

1. Bön
Linnea ledde oss i Vår Fader på spanska.
2. Vilka är här?
Linnea Ahdenkari
Daniel Kevesäter
Signe Wolf
3. Lägesrunda
Alla närvarande mår bra.
4. Information från DS
Vi har fått in vår första projektbudget, från Samlingen.

5. Uppdelning av projektbudgetar
Vi har delat upp alla utskott & verksamheter mellan oss som vi ska agera som
kontaktperson mot. Precis som att vi i DS har våra kontaktlokalavdelningar. Till på fredag
så ska alla ha hunnit uppdatera resultaten för sina projekt.
6. Långsam guide till objekten
Signe har skapat ett dokument för objekten där vi alla kan lägga upp beskrivningar för
våra projekt/utskott. I detta dokument ska det även tydligare beskrivas exakt hur olika
saker ska bokföras, så att de inte vid olika tillfällen bokförs mot olika konton. Till nästa
möte så ska alla ha varit inne och uppdaterat i guiden.
7. Täppa igen svarta hål
Signe har, med hjälp av Siv, fått ut en lista över alla bokföringar som hamnar i svarta hål.
Hon fortsätter att arbeta med detta och tydligt uppdatera vad som ska bokföras mot vilka
objekt. Om det kommer något återkommande får vi i utskottet diskutera saken.
8. Lära DS om hur budgeten fungerar
På senaste DS-mötet så gick vi igenom hur vi skapar våra projektbudgetar. På nästa
utskottsmöte så går Signe igenom budgeten och hur vi skapar en budget. Till kommande
styrelsehelg så har vi förberett ett upplägg för hur vi skapar 2020 års budgetförslag.
9. Dubbelattestering
Frågan om dubbelattestering har kommit upp och påpekats, att på mindre belopp så har
vi för tillfället endast singelattestering, alltså endast en av attesterarna som behöver skriva
under. Påpekanden har kommit att vi kanske behöver köra två även på de små beloppen.

10. Övriga frågor
11. Nästa möte
27 november kl 18:00 på Stiftskansliet.

