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Distriktsstyrelsemöte 2 
Datum: 2020-05-06 

Plats: Digitalt 
 

 
Närvarande:  Linnea Ahdenkari 

Amanda Ahlgren 

Ludwig Andersson 

Alexander Broberg Olsson 

Liv af Donner 

Madeleine Friberg Ahlm 

Klara Gäfvert 

Matilda Hellgren 

Daniel Kevesäter 

Daniela Marovic 

Anton Nyman 

Ida Oscarsson 

Signe Wolf 

  

Anmält förhinder: 

 

Adjungerade: Bettina Klinke (till §2:17) 

 

Bilagor:  Bilaga 1 – Föredragningslista 

  Bilaga 2 – Beslutsunderlag Teckningsrätt 
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§ 2:1 Mötets öppnande 
 Ordförande Signe Wolf förklarade mötet öppnat 18:35. 
 
§ 2:2 Bön eller psalm 
 Matilda Hellgren ledde oss i bön. 
 
§ 2:3 Val av mötesordförande 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att välja Signe Wolf till mötesordförande. 
 
§ 2:4 Val av mötessekreterare 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att välja Daniel Kevesäter till mötessekreterare. 
 
§ 2:5 Val av mötesjusterare och adjungerade 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesjusterare. 
 att  adjungera Bettina Klinke. 
 
§ 2:6 Mötets beslutanderätt 
 Mötet fanns beslutsmässigt eftersom vi var fler än hälften närvarande och kallelsen 
 hade skickats ut i tid. 
 
§ 2:7 Fastställande av föredragningslista 
 Signe Wolf presenterade förslaget till föredragningslista (se bilaga 1). Det kom 
 önskemål om att ta upp och diskutera de projekt som antingen kommer att ske, 
 eller skulle ha skett nu i sommar samt att vi tar upp Riksårsmötet. 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att lägga till punken Riksårsmötet under Övriga frågor. 
 att lägga till punkten Intressekoll för sommarens projekt 
  under Övriga frågor. 
 att fastställa föredragningslistan enligt förslag med gjorda ändringar. 
 
§ 2:8 Lägesrunda 
 Alla ledamöter berättade om hur de mår. Vi mår bra allihop. Förändringar i 
 arbetssituationer påverkar flertalet av oss,  studier för vissa andra. Men i helhet så 
 mår vi alla bra. 
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§ 2:9 Föregående protokoll 
 Distriktsstyrelsen diskuterade protokoll från tidigare styrelsemöten. 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att lägga protokoll DS12 (från föregående verksamhetsår) samt DS1 till 
  handlingarna 
 
§ 2:10 Rapporter 
 a. Förbundet 
 Signe Wolf berättade om vilka förbundet är samt vår kontaktperson i 
 förbundsstyrelsen Amanda och hur kontakten mellan SKUSS och SKU ser ut. Det 
 kommer bland annat vara distriktsordförandesamlingar under våren och hösten. 
 

b. Kansliet 
Bettina Klinke berättade att anmälan till Riksårsmötet stänger i slutet av maj. 
Kansliet har börjat att skicka ut information om detta till de som, på 
distriktsårsmötet, valdes till ombud. Hon meddelade även att RÅM eventuellt 
kommer ske digitalt. Stina och Bettina, tillsammans med två medarbetare från 
stiftet, sitter nu i Team 0–18. De har utvärderat senaste tidens arbete och hur det 
kan utvecklas. 
  

 Kansliet informerade om Kraftsamling som brukar ske under hösten. Vad det är, 
 målgrupp på vilka som brukar delta och att även SKUSS ibland är representerade.  
 Även Kraftsamling kommer eventuellt bli digitalt. 
 
 c. Stiftet 
 Signe Wolf informerade om det samarbete som vi har med stiftet. Att Stina och 
 Bettina har sina arbetsplatser där, kontakten med stiftets nya stiftsdirektor, att vår 
 ekonom Siv även sitter där.  
  
 Signe informerade även att i det samarbetsavtal vi har med stiftet så står det skrivet 
 att stiftet ska stå för SKUSS lokaler. Fram till nu så har det varit Skolhuset, dock så 
 har stiftet valt att säga upp avtalet för Skolhuset vilket betyder att vi kommer 
 behöva flytta ut. Signe har kontakt med stiftet om nya lösningar för detta.  
 Bettina berättade att stiftet har köpt S:t Jacobs kyrka. Stina sitter med i projektet att 
 bygga upp kyrkan. När allting är klart, planen nu är 2022, så kommer hela 
 stiftskansliet att flytta till församlingslokalerna för den kyrkan (inklusive Stina och 
 Bettina). Eventuellt kommer SKUSS framtida event att kunna ske i dessa lokaler. 
 
 d. Arbetsutskottet 
 Signe Wolf berättade att arbetsutskottet hade ett möte igår, de diskuterade förslag 
 för de utskott vi kommer ha (kommer senare under §2:14 Konstituering av 
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 lokalavdelningsbesök). Annars inget mer att rapportera. 
 
 e. Lokalavdelningsbesök 
 Inga lokalavdelningsbesök har skett sedan senaste mötet. 
 
 Mötet ajournerades 19:24. 
 Mötet återupptogs 19:36. 
 
§ 2:11 Beslutsuppföljning 

Signe Wolf informerade om de besluten om teckningsrätt m.m. som togs under 
förra mötet. Att alla uppgifter har skickats vidare till vår ekonom Siv så att hon kan 
ge behörigheter i alla system.  

 
§ 2:12 Bordlagda frågor 
 Inga bordlagda frågor. 
 
§ 2:13 Teckningsrätt 

Signe Wolf redogjorde för beslutsunderlaget (bilaga 2). Vår ekonom Siv har 
föreslagit att AnnLouise Harnesk inte behöver ha behörigheter, då allt det kommer 
ske genom Siv. 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att Signe Wolf   
  Madeleine Friberg Ahlm   

   Ludwig Andersson   
   Siv Einebrant   
   Elisabeth Håkansson   
   Torbjörn Hygins   
 
 Var för sig äger rätt att teckna nedanstående konton, utom vid kontantuttag 
 överstigande 10 000 kronor då kontot skall tecknas av två i förening.  
 Berörda konton är:  
 Swedbank   
 Swedbank   
 Swedbank   
 
 Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.  
 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
  
 att  Siv Einebrant   
   Elisabeth Håkansson  
   Torbjörn Hygins   
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 Äger rätten att hantera organisationens kontakt med Fora och AFA- försäkringar 
 avseende försäkringar mm.  
 Äger rätten att hantera organisationens kontakt med Collectum avseende pensioner 
 mm.  
 Äger rätten att hantera organisationens kontakt med Försäkringskassan avseende 
 sjukfrånvaro mm.  
 Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.  
 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
§ 2:14 Konstituering av styrelsen 
 Signe Wolf berättade hur tanken är att vi ska jobba, i olika utskott. Arbetsutskottet 
 har, baserat på vad alla ledamöter sagt att de vill arbeta med, gjort en struktur över 
 hur de föreslår att utskotten ska vara uppbyggda. 
 
 Distriktsstyrelsen beslutade 
 att konstituera Arbetsutskottet (AU) till Signe Wolf (sammankallande), 
  Madeleine Friberg Ahlm, Ludwig Andersson och Ida Oscarsson. 
 
 att konstituera Ekonomiutskottet (EU) till Madeleine Friberg Ahlm 
  (sammankallande), Ludwig Andersson, Daniel Kevesäter, Liv af 
  Donner och Amanda Ahlgren. 
 
 att konstituera Organisationsutskottet (OU) till Ludwig Andersson 
  (sammankallande), Daniel Kevesäter, Anton Nyman och Amanda 
  Ahlgren. 
 
 att konstituera Verksamhetsutskottet (VU) till Ida Oscarsson 
  (sammankallande), Linnea Ahdenkari, Matilda Hellgren, Daniela 
  Marovic, Klara Gäfvert, Alexander Broberg Olsson och Liv af 
  Donner. 
 
 att konstituera Friluftsutskottet (FU) till Amanda Ahlgren  
  (sammankallande), Daniela Marovic, Anton Nyman, Klara Gäfvert, 
  Patrik Anglebjer, Torbjörn Karlsson, Martin Skoog, Andreas 
  Eriksson, Jeanette Pålsson, Elisabeth Källström och Markus 
  Brunkvist. 
 
 att konstituera Internationella utskottet (IU) till Rebecca Lundberg 
  (sammankallande), Ludwig Andersson, Linnea Ahdenkari och 
  Madeleine Friberg Ahlm. 
 
§ 2:15 SKUSS och Covid-19 
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Signe Wolf redogjorde för punkten. På grund av Covid-19 så kommer vi ha stora 
problem med att arrangera många av våra event. Uppbyggnadshelgen av Husarö är 
fortfarande tänkt att ske, det har dock inte skickats ut en större anmälan till den så 
at vi inte riskerar att bli för många som är där, baserat på de restriktioner som satts 
upp.  

 
 
 Mötet ajourneras 20:16. 
 Mötet återupptas 20:20. 
 
§ 2:16 Kontaktlokalavdelningar 
 Madeleine Friberg Ahlm berättade för styrelsen vad en kontaktlokalavdelning är, 
 varför vi har dem o.s.v. Ett beslut om kontaktlokalavdelningar kommer i framtida 
 ett möte. 
  
 Bettina Klinke lämnar mötet 20:38. 
 
§ 2:17 Personalfrågor 
 Signe Wolf informerade styrelsen om vad tanken med punkten personfrågor är. Att 
 hela styrelsen är arbetsledare för kansliet, men att vi utser en arvoderad 
 arbetsledning  som sköter det ansvaret. 
 
§ 2:18 Övriga frågor 
 a. Styrelsehelgen 30–31 maj 
 Styrelsehelgen kommer att ske i Stockholm detta år, på grund av rådande 
 omständigheter. Vi kommer träffas heldagar 30-31 maj.  
 
 b. Riksårsmötet  
 Riskårsmötet kommer troligtvis ske digitalt. Signe Wolf och Bettina Klinke 
 kommer sitta i möte med förbundet om hur vi enklast kan lösa den digitala biten, 
 då vi i Stockholm hade ett så lyckats digitalt årsmöte. Önskemål om att vi ska pusha 
 medlemmar att ställa upp som ombud. Fråga om att eventuellt hitta en lokal där 
 Stockholm kan sitta gemensamt representerade på. 
 
 c. Intressekoll för sommarens projekt 
 Daniela Marovic lyfte frågan att, om våra sommarprojekt (Husarö och Ljuspunkt 
 Sommar) fortfarande blir av, så behövs det fortfarande ledare som är med och 
 håller i det. Önskemål att vi anmäler oss till Daniela eller Ida om intresse finns. 
  
 Madeleine Friberg Ahlm berättade att Prideparaden har ställts in. Tänker dock 
 fortfarande att det borde finnas något som vi kan göra för att fira Pride. Kanske att 
 vi håller i en Sändningsmässa. Madeleine och Ludwig ska prata med stiftets 
 kontaktperson om en lösning på vad vi ändå kan göra, för att oavsett kris visa vårt 
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 stöd för Pride. 
  
§ 2:19 Nästa möte 

Nästa möte kommer att ske på styrelsehelgen 31 maj. Exakt tid bestäms när det 
 närmar sig. 
 

 
§ 2:12 Avslutning 
 Mötesordförande Signe Wolf förklarade mötet avslutat 20:41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Signe Wolf, mötesordförande  Daniel Kevesäter, mötessekreterare 
 
 
…………………………………. 
Madeleine Friberg Ahlm, justerare 




