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Distriktsstyrelsemöte 9 2020-01-19 
Plats: Marholmen, Norrtälje 
 
Närvarande: 
Linnea Ahdenkari 
Amanda Ahlgren 
Ludwig Andersson 
Madeleine Friberg Ahlm 
Matilda Hellgren 
Daniel Kevesäter 
Daniela Marovic 
Ida Oscarsson 
Jessica Regner (via telefon) 
Richard Sefyrin Lund 
Signe Wolf 
 
 
Anmält förhinder: 
Patrik Anglebjer  
 
Bilagor: 
Proposition 2020:1 Verksamhetsplan 
Proposition 2020:2 Budget 
Proposition 2020:3 Stadgar 
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1. Mötets öppnande 

Signe Wolf förklarade mötet öppnat kl. 10.13 

2. Bön eller psalm 

Vi hade en morgonandakt efter frukosten. 

 

3. Val av mötesordförande 

Distriktsstyrelsen beslutade  att välja Signe Wolf till mötesordförande. 

 

4. Val av mötessekreterare 

Distriktsstyrelsen beslutade  att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötessekreterare.  

 

5. Val av mötesjusterare och adjungerade 

Distriktsstyrelsen beslutade  att välja Daniela Marovic till mötesjusterare.  

 

6. Mötets beslutanderätt 

Mötet fanns beslutsmässigt. 

 

7. Fastställande av föredragningslista 

Distriktsstyrelsen fastställde föredragningslistan.  

 

8. Lägesrunda 

Alla har haft en bra och lärorik propphelg, tyvärr har vissa blivit lite krassliga.  

 

9. Föregående protokoll 

Distriksstyrelsen beslutade att lägga protokollet för DS7 till handlingarna.  
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10. Rapporter 

-Förbundet 

Signe berättade att det finns diskussioner om rikshelgen och att det eventuellt 

kommer att komma en motion om det till riksårsmötet från andra distrikt.  

-Kansliet 

Signe rapporterade att kansliet har haft julledighet. Stina har varit på ett 

barnledarkonvent med stiftet bland annat. Priserna till vinnarna av 

pepparkakskrubban hat blivit utdelade. 

-Stiftet 

Det håller på att ske en omorganisation på stiftet. De har en ny kanslichef som 

börjar i februari. Fortsatt diskussion om samarbetsavtalet pågår. Vår ekonomi 

kommer att fortsätta hanteras med hjälp av stiftet trots tidigare diskussioner att 

flytta hanteringen till servicebyrån, på grund av att stiftsstyrelsen har beslutat att 

lägga ner servicebyrån.  

-Arbetsutskottet 

Har planerat en propphelg för styrelsen ute på Marholmen. Eftersom stiftet har 

haft personalförändringar så inväntar vi hur avtalsförhandlingen ska avslutas.  

-Organisationsutskottet 

Färdigställde projektbudgetarna inför kommande propphelg. Utvärderade vårt 

arbete kort och började spåna på nya tankar och möjligheter.  

-Verksamhetsutskottet 

Senaste DISKUSS:en ställdes in. Arbetet fortgår.  

-Ekonomiutskottet 

Under senaste mötet slutfördes detaljer inför budgetpropositioner. Snart är 

bokslutet färdigställt för år 2019.  

-Internationella utskottet 

Arbetet fortgår.  
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-Friluftsutskottet 

Arbetet fortgår.  

- Lokalavdelningsbesök 

Linnea har varit i Haninge för att berätta lite om våra olika arrangemang. Blev ett 

mycket lyckat besök. 

 

11. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor fanns. 

 

12. Beslutsuppföljning 

Inga beslut att uppfölja. 

 

13. Propositioner  

Distriktsstyrelsen beslutade  att lägga fram proposition 2020:1 Verksamhetsplan till 

distriktsårsmötet 2020. 

att lägga fram propositioner 2020:2 Budget till 

distriktsårsmötet 2020. 

att lägga fram Proposition 2020:3 Stadgar till 

distriktsårsmötet 2020. 

 

14. Personalfrågor 

Personalen är tillbaka från julledighet och är redo för nya tag.  

 

15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

16. Nästa möte 

Nästa möte är 19 februari. 
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17. Mötets avslutande 

Signe Wolf förklarade mötet avslutat kl. 10.47. 

 


