
Förslag på föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 10 2020-02-19 

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. Besök från valberedningen 

11. Rapporter 

-Kansliet 

-Stiftet 

-Arbetsutskottet 

-Förbundet 

-Friluftsutskottet 

-Stiftsstyrelsens internationella utskott 

-IU 

-OU 

-VU 

-Lokalavdelningsbesök 

-Ekonomi 

12. Bordlagda frågor 

13. Beslutsuppföljning 

-Propositioner 

14. Utskott- Diskussionspunkt kring hur fungerar arbetet 

15. Personalfrågor 

16. Övriga frågor 

17. Nästa sammanträde 

18. Mötets avslutande 
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Minnesanteckningar OU7 

Organisationsutskottet 10/2 

 

 

1. Bön 

Madeleine leder oss i bön 

 

2. Vilka är här?  

Ludwig  

Daniel 

Richard 

Madeleine 

Stina 

 

3. Lägesrunda 

Det är februari och lite snuvigt, men vi har mycket och göra och har det skoj!  

 

4. Policys 

Kommunikationspolicyn är snart klar, den klubbas vid nästa möte.   

 

5. Demokrati 

Medlemssidornautbildningen är i mars, fem anmälda hittills från tre lokalavdelningar. De som 

ska ut på årsmöten ser till att pusha utbildningen.  

 Stina ger en kort uppdatering kring MUCF’s nya riktlinjer och hårdare krav.  

Årsmötessäsong, vilka kontakter har vi till de lokalavdelningar som vi inte hört av? Vi sprider 

ut våra gracer.    

 

6. Medlemsvård 

Årsmötestider!  

 

7. Kommunikation 

Se kommunikation 

1. Nyhetsbrev 
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Anmälan öppen till DÅM 

Anmäl er till medlemssidornautbildningen 

Valberedningen, behöver de puffa nåt? Presidie!  

2. Hemsidan 

Lägga upp informationen om GDPR 

Uppdatera åldrar 

3. Sociala medier 

Arbetet fortgår. Fota på årsmöten #mittårsmöte  

Valberedningen, behöver de puffa nåt? Presidie!  

 

8. Ledarutbildning 

Arbetet fortgår.  

 

9. Samlingen  

Under uppbyggnad.  

 

10. DÅM 

Vi har ett beslut på maten. Har fått in tre offerter, alla på ca 95 kr/port. Vi bokar Lotta Zell.  

Hur ser det ut med volontärer? Inga från lokalavdelningen än. Stina kollar upp.  

Önskemål från kansliet är att få att-göra-inför-DÅM-lista så att det finns för framtiden. Tidslinje 

och vem gör vad. OU sätter ihop det vid nästa OU möte.  

Diskussioner kring årsmötesskola och coacher. Madde ska göra ett tydligare programschema för 

DÅM.  

 

11. Pride 

Linda Olofsson har blivit PL för Pride från stiftets sida. Madeleine och Ludwig tar kontakt med 

henne. 

 

12. Uppdrag Global 

Arbetet fortgår.  

 

13. Övriga frågor 

Ludwig har påbörjat arbetet med en protokollmall för DS möten. OU arbetar klart mallen den 

finns att tillgå på dropbox, kansliet mailar ut den till alla i DS.  



https://medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=26065 
	

 
Minnesanteckningar 13/2-20 

Verksamhetsutskottet 

Närvarande: Ida, Daniela, Linnea, Amanda, Patrik och Bettina.  

1. Lägesrunda 

Vi gick en kort runda och fick berätta om hur dagsläget är just nu.  

2. Projektgenomgång 

Ljuspunkt vinter 

Det har varit både gnistträff och stabsmöte sedan senaste VU-mötet. Bil 
till gnistorna och staben är bokad. Ung i den världsvida kyrkan är 
inbjuden att delta under lägerhelgen, gnistorna är förberedda inför detta. 
Infoträffen med ledare och anställda inför lägret är bokad. 
Ageravolontärer är bokade att föreläsa under helgen.   

Ljuspunkt sommar  

Datum är bestämt men projektgruppen har inte hunnit prioritera 
lägerplaneringen då Ljuspunkt Vinter tar all tid. Daniela är ensam från 
staben som kan delta på lägret. Projektgruppen kommer att peppa och 
informera om lägret + möjligheten att bli gnista under Ljuspunkt Vinter. 
Temat för lägret är precis som på Ljuspunkt Vinter hållbarhet. På 
Uppdrag Global kommer Ida, Linnea och Patrik att finnas på plats och 
mingla för att försöka hitta ledare till Ljuspunkt sommar.  

Ida öppnar ett formulär med gnistansökning och skickar till kansliet som 
lägger upp på sociala medier.  

Barndagen  

Projektgruppen har planerat att hålla barndagen samtidigt som PRIDE-
festivalen. Projektgruppen kommer att kontakta öppna förskolan på 
Pride samt OU som är ansvariga för Pride.  



https://medlem.svenskakyrkansunga.org/softadmin.aspx?id=23&EventOccasionID=26065 
	

DISKUSS 

Kansliet har kontaktat Isak Sandell för att preliminärt hålla i en DISKUSS 
om psykisk ohälsa men avvaktar svar. Arbetet fortgår.  

Husarö Junior/minior  

Projektgruppen har inte haft möte på ett tag. Vi har två ungdomar som 
har hört av sig att de är intresserade att åka med som gruppledare. 
Kansliet och projektgruppen kommer att fokusera på Husarö junior och 
minior från och med mars (då samma personer är ansvariga för 
Ljuspunkt sommar och inte känner att de har tid just nu). Det finns en 
önskan om att vi i år ska kunna jobba mer med pedagogisk utbildning 
av ledargruppen inför lägret. Maria Bergstrand, biskopens adjunkt, har 
tackat ja till att åka med som lägerpräst.  

Pepparkakskrubban  

De tre vinnande bidragen har fått sina priser och blev jätteglada.  

SKUSS-kvällar  

Senaste SKUSS-kvällen hade tema spelkväll. Sammanlagt var det 11 
deltagare, alla från en och samma lokalavdelning. Projektgruppen 
diskuterar hur vi kan få fler att delta på våra aktiviteter. Kan kansliet 
kontakta personal från olika församlingar? Kan vi kommunicera mer på 
sociala medier om våra arrangemang? Hur kan hela styrelsen bli bättre 
på att nå ut med information om våra aktiviteter? 

Ungdomsmässa  

Projektgruppen har varit i kontakt med Högalid om att de vill eventuellt 
vill med och arrangera ungdomsmässa den 15 april. Linnea är ansvarig 
för att hålla kontakten med Högalid. Projektgruppen ska se över vilka 
lokalavdelningar som kan vara intresserade av att hålla i en 
ungdomsmässa i höst och preliminärboka datum för detta.  

MUV 
Årets första MUV var lyckat, Jonny höll i en andakt eftersom att ingen 
präst kunde delta. Nästa MUV är den 1 mars och då kommer Biskop 
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emerita Eva Brunne att leda mässan. Projektgruppen ska kontakta 
Jonny för att planera in höstens tillfällen.  

3. Kommande möten 

Nästa möte är flyttat från den 16/3 till den 17/3. Vi träffas 17/3 kl. 18.30 i 
Skolhuset (fika från 18).  


