
Protokoll DS5 

Datum  2020-10-01                                      Verksamhetsår 2020/21 
Tid  kl. 18.30 – 21:16 
Plats  Sensus studieförbund, Medborgarplatsen 

  
Närvarande: 
Linnea Ahdenkari 
Amanda Ahlgren  
Ludwig Andersson  
Alexander Broberg Olsson  
Liv af  Donner  
Madeleine Friberg Ahlm 
Klara Gäfvert 
Matilda Hellgren 
Daniel Kevesäter 
Anton Nyman 
Ida Oscarsson 
Signe Wolf  
                    
Anmält förhinder: 
  
Adjungerade: 
Patrik Anglebjer 
Amanda Fjellström 
Bettina Klinke Palacios 
Fredrik Olofsson 
Stina Scott 
Richard Sefyrin Lund 

Bilagor:  
1. Kallelse 
2. Förslag till föredragningslista 
3. Minnesanteckningar OU 
4. Minnesanteckningar VU 
5. Minnesanteckningar EU 
6. Minnesanteckningar AU 
7. Medlemsrekryteringsplan 
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1.    Inledande formalia 
1. Mötets öppnande 

Vice ordförande Madeleine Friberg Ahlm förklarade mötet öppnat 18:30. 

2. Bön eller psalm 
Liv af  Donner ledde oss i bön. 

3. Lägesrunda  
Vi är några som är i tentaperiod, lite stressigt, men vi lever och mår ändå helt okey 

4. Val av mötesordförande 
Föreslagen mötesordförande: Madeleine Friberg Ahlm. 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesordförande. 

5. Val av mötessekreterare 
Föreslagen mötessekreterare: Matilda Hellgren. 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Matilda Hellgren till mötessekreterare. 

6. Val av mötesjusterare 
Föreslagen mötesjusterare: Ida Oscarsson.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Ida Oscarsson till mötesjusterare. 

7. Val av adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att adjungera Patrik Anglebjer, Amanda Fjellström, Bettina Klinke Palacios, Fredrik 
Olofsson, Stina Scott, och Richard Sefyrin Lund. 

8. Mötets beslutanderätt 
Mötet fanns beslutsmässigt eftersom vi var fler än hälften närvarande och kallelsen 
hade skickats ut i tid 

9. Fastställande av föredragningslista 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

10. Övrig punkt 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att  lägga till övrig punkt “midnattsvolleyboll” 
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11. Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS4 till handlingarna. 

2.    Informationsärenden 

1. Rapporter 
a. Förbundet - Vi har fått ny kontaktperson från FS (Viktor Joelsson), Förbundets 

Facebooksida har blivit bannad igen 

b. Kansliet - Deltar på många möten om Sankt Jakob (Stina) och Stiftsmötet 
(Bettina). I mitten på september deltog vi på en digital konsulentsamling. Mycket 
prat om Covid-19 och hur de olika distrikten har hanterat det. 
Vi mailar också runt till personal i församlingar som har lokalavdelningar för att 
få deras bild av barn- och ungdomsarbetet i församlingen, men också få ett 
perspektiv på hur lokalavdelningen mår. 

c. Stiftet - Signe och Madde har varit med stiftsstyrelsen och pratat om SKUSS, 
meddelat om aktiviteter, utmaningar, och regionsbidraget. Kraftsamling har varit, 
en digital heldag med föreläsningar och workshops för alla som jobbar med barn 
och unga. Dagen blev uppskattad men det märks att många är trötta på att sitta 
bakom en skärm, en vill träffas fysiskt! 
Många personaldagar just nu för stiftskansliets medarbetare som handlar om nya 
digitala arbetssätt (M365 och teams), ny organisering (stiftskansliets organisation 
kommer se annorlunda ut från årsskiftet) och nya lokaler (läkarhuset och Sankt 
Jakob). 

d. Arbetsutskottet (AU) - Har haft möte, bl.a om medlemsrekrytering. Har också 
varit på möte här på Sensus om att Sensus och SKUSS har samarbete. Frågan hur 
och vilket samarbete vi vill ha diskuterades. (Bettina var även med på detta möte) 
Lokalfrågan är fortfarande aktuell iom att vi inte har Skolhuset. Sensus 
Stockholm finns som lokal att låna. AU kommer ha möte med kansliet 13e okt. 
Se bilaga 6. 

e. Organisationsutskottet (OU) - Kommer ha möte 7e nov och kommer diskutera 
förslag till samlingen. LUB & STUB ska vara klara tills dess. De ska även gå 
igenom drogpolicyn och en pride-utvärdering. Kristina kommer på nästa möte 
om klimat. Se bilaga 3. 

f. Verksamhetsutskottet (VU) - Hade ett digitalt möte för inte så länge sen, pratade 
bland annat om medlemsrekrytringsperioden och hur ska vi hålla verksamhet 
under denna. Det kommer bland annat bestå av skusskvällar, digitala träffar, och 
DS gör saker för medlemmar! Det är inte riktigt klart än. Projektgruppen för 
Ljuspunkt vinter 21 har påbörjat sitt arbete. Se bilaga 4. 
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g. Ekonomiutskottet (EU) - Har satt ut kontaktpersoner till de olika projekten, 
finns i minnesanteckningarna från EU. Har vi frågor, kontakta den satta 
kontaktpersonen via mail eller messenger (projektgruppen meddelar 
kontaktperson, istället för att kontaktperson meddelar projektgrupp). Se bilaga 5. 

h. Internationella utskottet – SKUGG (IU) - arbetet fortgår  

i. Friluftsutskottet (FU) - Har haft ett möte om sommaren 2020 på Husarö. 
Upprustning gick bra men uthyrning gick inte, lägerpatsen har stått tom hela 
sommaren. CoVid19 - backup? Hur ska vi förhålla oss om vi inte kan ha som 
vanligt. Marknadsföring av lägerplatsen? FU uppmanar Ljuspunkt sommar, 
Husarö minior och junior att hitta sina stabs och ledare. Tobbe rev ner 
lägerplatsen sedan med några vänner.  

j. Kontakt med lokalavdelningarna - Linnéa, Daniel, och valberednings-Patrik har 
varit med digitalt i Danderyds extrainsatta årsmöte. Signe nämner även vikten av 
att bjuda in valberedningen till lolakavdelningsbesöken. Bettina nämner att vi har 
en lokalavdelningsbesöks-kalender som vi kan använda oss av när vi vet att vi ska 
ut på lokalavdelningsbesök.   

2. Beslutsuppföljning 
Medlemsrekryteringsplan - punkten återkommer i 2.6. Det blir en  intensiv period i höst 
där vi ska rekrytera så många medlemmar som möjligt. AU har gjort en plan (se bilaga 7) 

3. Bordlagda frågor  
Inga bordlagda frågor  

4. Skuss och Covid-19 
MUV-möte med Niklas, Jonny, och Bengt - MUVs framtid, lokal för fika, positivt bra möte, vad 
händer om inte Jonny kan vara med? Fler ska få lära sig rutiner i Adolf  Fredrik och få nyckel.  

5. Projektbudgetmallar - Daniel går igenom mallen för projektbuget.  

6. Medlemsstrategiplan - Signe skickade ut ett dokument tillsammans med kallelsen. Satsa 
på att visa att vi finns och peppa medlemmar. Ändrad tidsplan iom att medlemssidorna 
uppdateras under de första veckorna i oktober, första veckan för rekrytering är vecka 43 
och håller på till vecka 46. Filminspelnings förslag 12e oktober (måndag) - Bettina skickar 
information senare. Bettina visar en tabell och fyller i vilka som kan och vill vara med 
vilka tillfällen.  Se bilaga 7 
 

3.    Beslutsärenden 
1. Internationella utskottet - se bilaga i föredragningslistan. Hur ska vi engagera unga för 

internationella utskottet? Svenska Kyrkan har ageravolontärer (samarbete mellan ACT 
och SKU). Det har funnits en Agera Stockholm grupp. För att engagera dem som är 
ageravolontärer och knyta dem närmare SKUSS, skapades SKUGG. I nuläget kommer 
Agera Stockholm till liv igen och SKUGG tappar engagemang. Signe har kollat med Julia 
och Elin som är ageravolontärer - svårt att få till SKUGG för det är mellanting. Vi är 
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idag för få nyckelpersoner i SKUSS som även är ageravolontärer, vilket skapar glapp 
mellan de båda parterna. Vi vill och behöver samla SKUGG och Ageravolontärerna till 
En och samma grupp. Också för att bygga starkare koppling mellan Agera Stockholm 
och SKUSS. Kontaktperson mellan grupperna? 

Vi går en runda i huruvida vi tycker vi ska ha kvar SKUGG eller fokusera mer på 
Ageravolontärerna.  

Vi har även behövt konstituera nytt IU då Rebecca Lundberg (före detta 
sammankallande) har fått tjänst på Rikskansliet i Uppsala 

DS beslutade  

att konstituera IU till Ida Oscarsson, Linnea Ahdenkari, och Alexander Broberg 
Olsson 
att välja Linnea Ahdenkari till sammankallande 
att uppdra åt IU att ta fram en plan för kontakt med Agera Stockholm och att 
engagera unga med internationellt intresse.  

  
4.    Avslutande formalia  

1. Personalfrågor 
Det fanns inga personalfrågor att diskutera. 
Arbetet fortgår  

2. Övriga frågor 
4.2.1 Midnattsvolley 
Vaxholm vill hålla i det 2021, kanske kommer det hända något under sommaren 2021? 
 
4.2.2 Ljuspunkt - I dagsläget har vi gräns på 50 deltagare, eftersom det finns 
lokalavdelningar som fyller ungefär 50 pers med en gruppbokning kom frågan upp om vi 
borde stryka gruppbokningar helt.  

Projektgruppen för ljuspunkt vinter ska ta fram en Covid-19-strategi och ta med den till 
nästa DS-möte 

3. Nästa sammanträde 
26e oktober, kl 18, Adolf  Fredriks församlingshem 

4. Mötets avslutande 
Madeleine Friberg Ahlm avslutade mötet kl 21:16 
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