
 

 

Distriktsstyrelsemöte 10 

Datum: 2020-02-19 

Plats: Skolhuset, Kammakargatan 13 

 

Närvarande: 

Linnea Ahdenkari 

Amanda Ahlgren (närvarande från §10) 

Ludwig Andersson 

Patrik Anglebjer 

Madeleine Friberg Ahlm 

Matilda Hellgren 

Daniel Kevesäter 

Daniela Marovic 

Ida Oscarsson 

Jessica Regnér  

Richard Sefyrin Lund 

Signe Wolf 

 

Anmält förhinder: 

 

Frånvarande:  

 

Adjungerade: 

Bettina Klinke 

Anders Marklund 

Fredrik Olofsson 

Isak Reisberg 

Stina Scott 

 

Bilagor: 

1. Föredragningslista 

2. Minnesanteckningar OU7 

3. Minnesanteckningar VU 13.02.20  



 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat 18:01. 

 

2. Bön 

Linnea ledde de närvarande i bön. 

 

3. Val av mötesordförande 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att    välja Jessica Regnér till mötesordförande 

  

4. Val av mötessekreterare 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att    välja Daniel Kevesäter till mötessekreterare 

 

5. Val av mötesjusterare och adjungerade 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att     välja Patrik Anglebjer till justerare samt att adjungera Bettina  

    Klinke, Anders Marklund, Fredrik Olofsson, Isak Reisberg, och 

    Stina Scott. 

 

6. Mötets beslutanderätt 

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

tid. 

 

7. Fastställande av föredragningslista 

Förslag till föredragningslista hittas under bilaga 1, Föredragningslista. 

 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att    fastställa föredragningslistan enligt förslag.  

 

8. Lägesrunda 

Alla lever och är glada över att vara här. 

 

9. Föregående protokoll 



 

 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att     lägga DS8 & DS9 till handlingarna. 

 

10. Besök från valberedningen 

Valberedningen hälsar och tycker det är kul att vara närvarande. Önskar bl.a. att vi ska nämna 

till lokalavdelningarna att ansöka intresserade till Riksårsmötet och De Ungas Kyrkomöte.  

 

11. Rapporter 

- Kansliet 

Har fullt upp med att kontakta lokalavdelningarna för att påminna om 

årsmöte/medlemsrapportering, de fixar Ljuspunkt-administration och 

förbereder inför Uppdrag Global. Kansliet har varit i Enskede-Årsta och pratat 

med personalen som jobbar med ungdomarna. I början på februari deltog de på 

konsulentsamling. De började prata med stiftskansliet om förvaring av SKUSS 

saker och har därför kollat igenom det förråd som vi har tillsammans med 

stiftskansliet (saker från förra flytten). Det har skickats ett till brev till Regionen 

angående bidrag till religiösa ungdomsorganisationer. Verksamhetsberättelsen 

har börjat skrivas och de önskar att alla läser igenom och kommenterar om 

något behöver justeras. 

 

- Stiftet 

Arbetet med St Jacob har kommit igång igen. I projektplanen står det med att 

det ska göras löpande BKA arbete. Stina har en plats i ett av delprojekten, som 

har med utformningen av kyrkan att göra. 

Projektet "På tal om dopet" har precis avslutats, två församlingar har deltagit 

och projektet har gjorts av SKUSS och stiftskansliet i samarbete. 

Barnledarkonventet genomfördes i januari, ett dygn för personal som arbetar 

med de yngsta barnen. Temat där var dopet. Stina höll i en workshop om Barns 

rätt till andlighet och barnkonventionen. Dygnet gjordes tillsammans med 

Stockholm och Strängnäs respektive stiftskanslier. 

Kansliet har varit i kontakt med Verbum, ett bokförlag som ger ut flera böcker 

med koppling till kyrkan, om att skriva en bok tillsammans med oss och Sensus 



 

 

om inkluderande ledarskap- en handbok för unga ledare i kyrkan. 

 

- Arbetsutskottet 

Jessica och Signe har haft möte med chefen för utvecklingsavdelningen Niklas 

Blåder och Elisabet Hillbratt, teamledare för team 0-18. Det diskuterades om 

förnyandet av samarbetsavtalet med stiftet. De ska försöka se till att få ett möte 

med den nya stiftsdirektorn Solveig Ininbergs för att färdigställa det blivande 

nya avtalet. 

Lokalavdelningsordförandesamling har bokats in till 1 april. Hålls av Jessica och 

Signe i Skolhuset. Pusha gärna för det också. Anmälan görs på medlemssidorna. 

 

- Förbundet 

Inget att rapportera. 

 

- Friluftsutskottet 

På mötet i november så diskuterades det om hur framtiden för ”veteranerna” 

inom utskottet.  

Kom även upp en del diskussion om Husarö Junior/Minior. 

 

- Stiftsstyrelsens internationella utskott 

Arbetet fortgår. 

 

- Internationella Utskottet 

De har möte kommande vecka. Större delen av mötet kommer att handla om 

Uppdrag Global och planering inför dagen. 

 

- Organisationsutskottet 

Se information i bilaga 2, Minnesanteckningar OU7. 

 

- Verksamhetsutskottet 

Se information i bilaga 3, Minnesanteckningar VU 13.02.20. 



 

 

Det finns en utbildning i orosanmälan den 2 mars. Staben för Ljuspunkt Vinter 

har beslutat att alla stab och gnistor ska gå den. Push för att resten av DS kan 

anmäla sig till den också. 

På Mässa för Unga Vuxna som arrangerades i början av februari så hade vi 

ungefär 5–10 deltagare. Pushar för att fler kommer nästa mässa.  

 

Mötet ajourneras 19:01 

Möter återupptas 19:11 

Anders Marklund lämnade mötet 19:11.  

 

- Lokalavdelningsbesök 

Vi har varit ute på många olika besök sen senast. I första hand på deras 

årsmöten. Vi har varit i Boo, Fresta, Hammarby, Haninge, Huddinge, 

Hägersten, Högalid, Nacka, Skarpnäck, Västermalm & Vantör. 

 

- Ekonomiutskottet 

EU har möte på måndag. Signe har suttit i möte med Siv och gått igenom 

inbetalningar från församlingar. Utöver detta inte så mycket mer att ta upp.  

 

12. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

 

Fredrik Olofsson & Isak Reisberg lämnar mötet 19:20. 

 

13. Beslutsuppföljning 

- Propositioner 

Propositionerna har publicerats/skickats ut.  

 

14. Utskott - Diskussionspunkt kring hur arbetet fungerar 

Vi gick igenom hur vi tyckte att arbetet med att ha utskott i styrelsen har fungerat. Saker som 

har fungerat lite bättre, lite sämre o.s.v.  



 

 

 

 

15. Personalfrågor 

Det är snart dags för utvecklingssamtal med kansliet. Om hur de känner att arbetet fungerar, 

saker som går bättre, skulle kunna gå bättre m.m. 

 

16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

17. Nästa sammanträde 

Nästa möte är den 23 mars kl 18:30. 

 

18. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 20:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande 

 

Mötessekreterare 

 

Justerare 


