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Förslag till föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 5 
 

Datum  2020-10-01 
Tid  kl. 18.30 – 21.00 
Plats  XX 
Verksamhetsår  2020/21 

 
1.  Inledande formalia 

 1.1 Mötets öppnande 
 1.2 Bön eller psalm 
 1.3 Lägesrunda 
 1.4 Val av mötesordförande 
       Föreslagen mötesordförande: Madeleine Friberg Ahlm 
 1.5 Val av mötessekreterare 
       Föreslagen mötessekreterare: Matilda Hellgren 
 1.6 Val av mötesjusterare 
       Föreslagen mötesjusterare: Ida Oscarsson  
 1.7 Val av adjungerade 
 1.8 Mötets beslutanderätt 
 1.9 Fastställande av föredragningslista 
 1.10 Föregående protokoll 

  
2.  Informationsärenden 

 2.1 Rapporter 
  2.1.1 Förbundet 

2.1.2 Kansliet 
2.1.3 Stiftet 
2.1.4 Arbetsutskottet (AU) 
2.1.5 Organisationsutskottet (OU) 
2.1.6 Verksamhetsutskottet (VU) 
2.1.7 Ekonomiutskottet (EU) 
2.1.8 Internationella utskottet – SKUGG (IU) 
2.1.9 Friluftsutskottet (FU) 
2.1.10 Lokalavdelningsbesök 

2.2 Beslutsuppföljning 
2.3 Bordlagda frågor 
2.4 SKUSS och Covid-19 



 
2.5 Projektbudgetmallar  
2.6 Medlemsstrategiplan  
 

3. Beslutsärenden 
3.1 Internationella utskottet 
 
4. Avslutande formalia 
4.1 Personalfrågor 
4.2 Övriga frågor 
4.3 Nästa sammanträde 
4.4 Mötets avslutande 
   



 
Beslutsunderlag 3.1 Internationella utskottet 

SKUSS har haft ett internationellt utskott och bland annat engagerat ageravolontärer i 
Stockholm. Nu har en del av förutsättningarna delvis förändrat och vi behöver diskutera hur vi 
tycker att SKUSS på bästa sätt ska engagera unga för internationella frågor.  
 
Vänliga hälsningar, 
Arbetsutskottet 
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Mötesanteckningar 17/9 - 20 
OU3 

 
1. Bön 

Vi ber med ord från Margareta Melin.  
 

2. Vilka är här?  
Anton Nyman, Daniel Kevesäter, Ludwig Andersson, Stina Scott.  
 

3. Lägesrunda 
Vi saknas att ses! Men annars är det bra.  
 

4. Policys 
Vi diskuterar huruvida drogpolicyn ska uppdateras, vi får kolla igenom det på nästa möte.   
 

5. Demokrati 
Daniel, Linnea och eventuellt Patrik A (i valberedningen) ska ut till Danderyd för deras 
extrainsatta årsmöte.  
Tyresö har haft extrainsatt årsmöte.   
Valberedningen ska delta på förbundets utbildning under hösten.  

 
6. Medlemsvård 

Anton har träffat Eds lokalavdelning digitalt, öppning för lokalavdelningsbesök senare under 
hösten.  

 
7. Kommunikation 

1. Nyhetsbrev 
Inget att ha med från OU denna gång 

2. Hemsidan 
Inget nytt 

3. Sociala medier 
Förbundets facebooksida är fortfarande nere. En ny ska lanseras snart, viktigt att 
även vi uppmärksammar detta. 
 

8. Ledarutbildningen 
Arbetet fortgår. 
 

9. Samlingen 
Planeringsdag är inplanerad till 7e nov.  
Bra om OU kan vara klar med LUB och STUB tills den 7/11 så kan vi gå igenom dom då.  
 

10. STUB 
Arbetet fortgår. 
 

11. Uppdrag Global 
Arbetet fortgår.  
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12. DÅM 

Vi börjar arbeta med detta mer aktivt senare under hösten.  
 

13. Pride 
Utvärderingsmöte den 23/9.  
Kansliet har haft möte för att blicka framåt i samverkansfrågan tillsammans med 
projektledaren. Har förhoppning att delta mer aktivt från början i arbetet inför Pride 2021.  
 

14. Klimatutredning 
Kristina är gärna med på ett möte framöver och prata mer om klimatutredningen. 
Är att kliva in i en miljödiplomeringsprocess ett OU eller DS beslut?  
 
Ska vi snarare bjuda in henne till ett DS möte än till OU, så att hela DS hamnar på samma 
bana? Ja! Stina bjuder Kristina in till mötet den 26e, Ludwig kollar med Signe om detta 
funkar. Vad vill vi ha från Kristina? Ca 30 minuters presentation om vad vi ger oss in i, i och 
med en miljödimplomeringsprocess.     
 

15. Kontaktlokalavdelningar 
Hur gör vi med Danielas lokalavdelningar:  

 
Daniel tar Vantör.  
Linnea tar Tyresö. Förslag.  
Klara tar Enskede-Årsta. Förslag.  
Anton tar Husarö. 

 
Daniel kollar med Linnea och Klara.  
Hur gör vi med Alexanders lokalavdelningar? Han är fortsatt huvudsaklig kontakt, men OU 
har ansvar för lokalavdelningsbesök.  

 
16. Midnattsvolleyboll 

Daniel har inte fått svar från Vaxholm. Kansliet tar över kontakten nu.   
När vi får besked från Vaxholm går det via Daniel till OU som är redo att springa på det för 
planer!  
 

17. Protokoll 
Vilka rutiner har vi? Behöver de ändras i och med covid-19? 
Vi diskuterar digitala signeringstjänster. Kommer fram till att vi i första hand ska hitta tillbaka 
till våra gamla rutiner.  

 
Uttalad oskriven regel att ta upp med DS: 2 veckor att färdigställa protokoll, 5 dagar – 1 
vecka för justerarna, skickas ut max 1 vecka innan nästa DS möte så kansliet hinner skriva ut.  
 
Vissa mallar på driven har uppdaterats, inga större ändringar.  
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Kan vi skicka ut det färdiga protokollet som dokument eller räcker det med en länk till 
driven? IU och FU får ju också protokollen, så det talar för att vi ändå ska skicka ut filen 
snarare än en länk.  

 
18. Övriga frågor 

Potten ansökan är godkänd av OU, kansliet lägger upp på hemsidan.  
 
Medlemsstrategin är utskickad till alla i styrelsen.  
 
Daniel har kollat igenom stadgarna, mailar ut reflektioner kring eventuella ändringar till resten 
av utskottet, tar upp vid nästa möte. 
 
Daniel har påbörjat mallar inför, under och efter lokalavdelningsårsmöte-mallar; han lägger 
upp dom på driven så alla kan kolla igenom dom. 
 

19. När är nästa möte 
Nästa möte är den 15e oktober. Sen ses vi för arbetsdag + möte den 7 november.  
Vi ses gärna fysiskt, håll koll på om det finns nån lokal vi kan få vara i?  

 



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

Minnesanteckningar 17 september 2020 
Verksamhetsutskottet, Möte 3 

Närvarande: Liv, Ida, Alexander, Matilda, Linnea, Klara och Bettina  

Lägesrunda 
Alla	mår	bra!	 

Bön 
Alexander	leder	oss	i	bön.  

Val av mötesordförande 
Matilda	väljs	som	mötesordförande. 

Val av mötessekreterare 
Bettina	väljs	som	mötessekreterare. 

Avhopp och flytt inom DS, hur påverkas VU? 
Daniela	har	avgått	från	styrelsen.	Vi	diskuterar	vilka	projektgrupper	som	berörs	av	
detta.	 

Husarö	junior	och	minior	
Liv	och	Klara	pratar	med	Amanda	om	förändringen.	Ida	tar	det	vidare	till	FU	som	får	
frågan	om	att	gå	in	och	förstärka	projektgruppen.		
	
Barndagen		
Ida	hoppar	in	i	barndagsgruppen	tillsammans	med	Liv.		

Medlemsrekrytering 
Ida	berättar	om	medlemsrekryteringskampanjen	och	vilket	ansvar	VU	har	under	
kampanjen.		
	
DS	gör	saker	för	medlemmar!	
Innan	oktober	behöver	vi	komma	på	olika	nivåer	där	DS	gör	olika	saker	för	antal	
medlemmar.	Alla	skriver	olika	idéer	i	VU-chatten	under	kommande	vecka,	Ida	
sammanställer.	 

Hur	kan	vi	rekrytera	inom	projekten?		
Vi	diskuterar	hur	projektgrupperna	kan	rekrytera	nya	medlemmar	på	våra	aktiviteter	
och	hur	vi	ska	få	fler	att	delta	på	kommande	arrangemang.		
	
	
	



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

	
Alltid	erbjuda	aktiviteter	under	kampanjtiden	
	

- Fler	SKUSS-kvällar,	både	digitala	och	fysiska		
- Projektgruppen	för	SKUSS-kvällar	skickar	ut	en	doodle	med	förslag	på	datum	

som	vi	kan	ha	aktiviteter	(men	alla	får	hjälpa	till	att	hålla	i	olika	aktiviteter)	
- Förslag	på	aktiviteter:	Digital	quizkväll	med	frågesport	(exempelvis	med	tema	

Allhellgona)		

Status projektgrupper 

SKUSS-kvällar	
Senaste	SKUSS-kvällen	4	september	var	i	Vasaparken.	På	grund	av	få	deltagare	blev	det	
ingen	poängjakt	utan	vi	umgicks	bara.		
	
Förslag	på	kommande	aktiviteter:	Kyrkvandring	-	gå	runt	en	kväll	och	titta	på	olika	
kyrkor,	hälsa	på	olika	lokalavdelningar	och	peppa	SKUSS!	Projektgruppen	kikar	vidare	
på	detta.		
	
Ljuspunkt	vinter	
Har	haft	ett	stabsmöte.	Daniel	från	styrelsen	har	också	gått	med	i	projektgruppen	som	
nu	består	av	Ida,	Amanda,	Alexander	och	Daniel.	De	gnistor	som	skulle	vara	med	i	år	har	
fått	frågan	om	de	vill	vara	med	på	nästa	läger.	Ljuspunkt	vinter	är	den	19-21	mars	2021.	
Projektgruppen	håller	på	att	jobba	fram	olika	strategier	för	om	Covid-19	fortsätter.		
	
Ljuspunkt	Sommar	
Har	inte	haft	något	möte	ännu	men	ska	boka	in	ett	snart.		
	
Husarö	junior	och	minior		
Har	inte	haft	ett	möte	ännu.		
	
Mässa	för	Unga	Vuxna		
Senaste	MUV	hade	cirka	10-12	deltagare.	En	lyckad	kväll	med	Biskop	Andreas.	Fikat	
utanför	var	trevligt	utifrån	de	förutsättningar	vi	hade.	Ett	möte	är	planerat	mellan	
samarbetsparterna	för	att	diskutera	MUV:s	framtid	och	samarbete.		
	
Ungdomsmässor		
Vi	har	varit	i	kontakt	med	Täby	lokalavdelning	som	skulle	ha	arrangerat	nästa	
ungdomsmässa	men	på	grund	av	Covid-19	kommer	det	att	skjutas	fram	till	nästa	år.		
	
Barndagen		
Ida	är	ny	i	projektgruppen	tillsammans	med	Liv.		
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Fotbollscup	
Har	inte	haft	ett	möte	ännu.	Kansliet	och	Linnea	tar	kontakt	Skarpnäcks	LA	för	att	bjuda	
in	till	ett	uppstartsmöte.	Projektgruppen	ska	boka	in	ett	första	möte	snart.		
	
SKUSS-skaparna	
Ett	möte	med	kansliet	är	bokat.		

Övrigt 
Budget	och	projektplaner 
EU	kommer	att	prata	mer	om	det	på	nästa	DS-möte.	Utskottet	diskuterade	hur	en	
projektplan	skrivs	och	önskar	att	EU	berättar	mer	om	det	samt	visar	mallen	som	finns.	
Det	finns	en	önskan	inom	VU	att	få	en	kontaktperson	från	EU	till	de	olika	projekten.	 

Kansliet	informerar	
Församlingar	hör	av	sig	och	vill	veta	datum	för	våra	arrangemang	i	höst	samt	för	nästa	
år.	Utskottet	uppmanas	att	bestämma	datum	snarast	så	att	vi	kan	kommunicera	detta	till	
församlingarna	redan	nu.		
	
Nästa datum 
Ida	skickar	ut	en	doodle.		
	
Mötes	avslutades	kl.19.47		
s	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

	

	



Minnesanteckningar EU 22/9-20 

Lägesrunda 
Vi mår alla bra.  
 
Kontaktpersoner till projekten 
VU önskade att få kontaktpersoner till alla sina projekt. Någon i EU de kan vända sig till att bolla 
ekonomifrågor med.  
 

- Ljuspunkt Vinter – Madeleine 
- Ljuspunkt Sommar – Madeleine 
- SKUSS-kvällar – Daniel 
- Mässa för Unga Vuxna – Daniel 
- Fotbollscupen – Amanda 
- Ungdomsmässor – Ludwig 
- Barndagen – Liv 
- Husarö junior/minior - Madeleine 
- SKUSS-skaparna – Liv 
- Husarö förvaltning - Daniel 

 
Projektbudgetar 
VU har även önskat stöd med sina projektbudgetar. Att någon från EU hjälper dem med att 
skapa sina budgetar för respektive projekt. Vi uppmanar dem att höra av sig till sina kontakt-
personer och höra av sig med vad de behöver hjälp med.  
 
Budget 
Vi kommer återigen behöva uppdatera budgeten. Vissa av posterna, exempelvis MUV och 
SKUSS-kvällarna kommer att få en utökad budget för sina event.  
 
Kommunikation med DS 
Vi har fått frågan om exakt hur vi kommunicerar ekonomin med DS.  
 
Mallen för projektbudgetar 
Vi kommer att gå igenom mallen för projektbudgetar på nästa möte. Ludwig drar igenom hur de 
fungerar. 
 
Bön 
Vi avslutar med att be om Herrens välsignelse.  



Möte Arbetsutskottet 23 september 2020 

Närvarande: Signe Wolf, Madeleine Friberg, Ida Oscarsson, Ludwig Andersson 

- Lägesrunda 

- Ludwig drar en genomgång kring läget i OU. Arbetet rullar på och utskottet kommer ha en 
planeringsdag den 7e november för att gå igenom arbetet. 

- Ida berättar om läget i VU. Just nu är projektgruppen för Ljuspunkt Vinter 2021 i fullt flås med 
att sätta upp en strategi för rådande omständigheter kring Covid-19 samt att hylla en ledarskara 
med gnistor. SKUSS-kvällar har genomförts, men tyvärr inte med så stor skara deltagande 
medlemmar. Vi samtalade kring läget kring Mässa för Unga Vuxna och vårt samarbete med 
Adolf Fredriks församling och Svenska Kyrkan. Övriga projekt rullar på. 

- I samband med en kommande halvdag med kansliet kommer AU diskutera läget kring Husarö 
och FU. Signe bjuder även med Amanda Ahlgren till detta möte. 

- Vi samtalade kring den kommande medlemsrekryteringen och hur vi kan höja 
engagemangsnivån. Själva perioden måste skjutas upp från tidigare betänkta 1-31okt till 19 
okt-19 nov pga nedstägning av medlemssidorna under de två första veckorna av oktober månad.  

- Vi pratade om det internationella arbetet i SKUSS och beslutade att ta upp det som en fråga på 
kommande distriktsstyrelsemöte.  

- Madeleine kommer att kalla till nästa distriktsstyrelsemöte.  



Medlemsrekryteringsplan: 
En satsning för att motverka det medlemstapp som sker till följd av Covid-19.  

Tidsplan: OBS ändrad tidsplan 

Upptrappning under 1 – 18 oktober då bland annat LA kontakt sker.  

Storsatsning under perioden 19 oktober - 19 november.   

Utvärdering på DS 19/11. 

Fokusområden: 

För att göra medlemsrekryteringen behövs arbete på alla plan. AU är ansvariga för att samordna 

helheten i rekryteringssatsningen. För varje fokusområde ansvarar någon från AU och kansliet för 

samordning inom det fokusområdet.  

Det är viktigt att alla i styrelsen är del av satsningen och de som samordnar vare fokusområde frågar 

runt i styrelsen för att så många som vill vara med kan det. Om någon i styrelsen har en idé de vill 

genomföra så kontaktar de den som samordnar inom fokusområdet.  

Utöver detta även ta upp frågan på förbundsnivå och prata om sms-värvning.  

Fokus aktiviteter - samordning: Ida och Bettina 

- DS gör saker för medlemmar (visa på engagemang och aktivitet) 

- Alltid någon pågående aktivitet som vi kan bjuda in till (inte ställa in) 

- Rekrytera på event (ta med dator så att det är lätt att bli medlem) 

Fokus sociala medier – samordning: Ludwig och Bettina 

- Filmer 

- Sända andakter 

- Tävlingar, ex. bli medlem innan visst datum var med i tävling.  

- Styrelsen blir bättre på att gilla, kommentera och dela inlägg 

- Ta med en kompis skrivs i alla inlägg 

- Synliggöra att vi är aktiva för att väcka mer engagemang  

Fokus kontakt LA och Svenska kyrkan – samordning: Signe, Madde och Stina 

- Besök! Erbjuda oss att komma ut till församlingar för att vara med och rekrytera.  

- Peppa LA att inte ställa in, utan att de ska köra och hjälpa LA att rekrytera 

- Starta nya LA, kartlägga var detta kan vara möjligt 

- Värva bland grupper som inte är medlemmar (körer, barngrupper) 

- Koordinera församling och LA kontakt 

- Bjuda in kontakt LA till digitalt event ex. musikquiz 

- Vi måste prata med Svenska kyrkan för att de ska rekryter inom sin församling.  

- Personligt brev och kontakta församlingar och nyckelpersoner 

- Trendspana vad församlingar gör.   


