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Förslag till föredragningslista 

 Distriktsstyrelsemöte 4 
 
 Datum 2020-08-25 Verksamhetsår 2020/21 
 Tid  kl. 18.30 – 21.00 
 Plats  Borgmästargatan 11, Stockholm 
 

1. Inledande formalia 

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Bön eller psalm 

1.3 Lägesrunda 

1.4 Val av mötesordförande 

Föreslagen mötesordförande: Signe Wolf 

1.5 Val av mötessekreterare 

Föreslagen mötessekreterare: XX 

1.6 Val av mötesjusterare 

Föreslagen mötesjusterare: XX 

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 

 

3. Beslutsärenden 

3.1 Medlemsrekrytering 

 

4. Avslutande formalia 

4.1 Personalfrågor 

4.2 Övriga frågor 

4.3 Nästa sammanträde 

4.4 Mötets avslutande 



 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 3.1 Medlemsrekrytering 

I och med Covid-19 och att församlingar i Stockholm har färre ungdomsinriktade aktiviteter så 

riskerar detta att påverka SKUSS medlemsrekrytering. En minskning i medlemmar kommer även 

att påverka organisationen ekonomiskt då organisationsbidraget från Region Stockholm är 

storleksanpassat efter antalet medlemmar. Vi behöver därför komma med strategier för att 

motverka detta medlemstapp under hösten.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

MINNESANTECKNINGAR VU2 

Torsdag 13/8-2020 

 

Närvarande: 

Bettina Klinke 

Matilda Hellgren 

Klara Gäfvert 

Ida Oscarsson 

Liv Af Donner (från 18:41)  

 

1. Mötet öppnas 18:30 av Ida 

2. Bön - Matilda leder oss i bön 

3. VU beslutade att välja Matilda till sekreterare, och Ida till mötesordförande 

4. Check:  

Ungdomsmässor; Liv har kontakt med präst Olle, lunchmöte tisdag 1a september. Ida har ej mailat 

Täby än, men har ett mailutkast - ser vad Täby säger kring CoVid. Svårare att komma i grupper till 

ungdomsmässan.  

MUV; Vi har marknadsfört för 6e september, vi har präster till alla MUV tills december, 

projektgrupps-möte den 26e eller 27e aug, också se hur vi ska göra det CoVid vänligt.  

SKUSS-kvällar; Picknick måndag 17e, Bettina köper fika på måndag, Klara lägger ut på Instagram 

igen imorgon, vi satsar på Kubb. Övriga skusskvällar - vi vet ej vart vi kan vara, behöver stämma av  

i ett möte. Nästa är ev 3e september (torsdag), catch the flag?.  

LP-vinter 2021; har inte haft något möte än, föreläsare och bussar måste bokas, och lägerpräst, 

rättvik funkar, återträff för gnistor någon gång i höst. Tema Hållbarhet! Börja planera för 2022? Hur 

gör vi det CoVid-vänligt? 

LP-sommar2021; har inte haft möte än, brainstorm-möte under höst-vintern, leta ledare och 

gnistor,  

Husarö junior och minior: leta ledare.  

Fotbollscupen: hade möte tidigt i sommar, Linnea kontakt med skarpnäck? Har lite idéer. Boka 

möte med skarpnäck och kansliet i aug eller sep.  

SIDENOTE: HLRutbildning, för hela styrelsen , Ida har kollat med Olsmalm och han vill 

ställa upp.  

SKUSS-skaparna; bollade idéer på vad en skulle kunna ha för tävling, barndagen som pris till 

skuss-skaparna (den församlingen som vinner får ha barndagen hos sig) Daniela verkade pepp på 

den idén också.  



 

 

Barndagen; Inte haft möte än, men det kommer under hösten,  

5. Nästa möte? Ida skickar ut Doodle innan september-DS 

6. Hälsning från kansliet; fundera på strategier om Covid fortsätter, ha plan B 

7. Mötet avslutas 19:07 
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Mötesanteckningar 20/8-20 
OU2 

 

 
1. Bön 

Madeleine leder oss i bön som startar detta möte och avslutar EU mötet.  
2. Vilka är här?  

Anton Nyman, Daniel Kevesäter, Ludwig Andersson, Madeleine Friberg Ahlm, Stina Scott.  
3. Lägesrunda 

Alla är pepp, men nu drar grejer igång nu efter sommaren.  
 

4. Klimatutredning 
Stina presenterar att hon har fortsatt klimatutredningen som kom in som en motion under 
årsmötet 2018. I samtal med Kristina Segerström som är handläggare för hållbar utveckling 
på Stockholms stiftskansli har frågan väckts om vi genomgå processen för att 
miljödiplomeras inom Svenska Kyrkan. OU diskuterar frågan och ställer sig positiva men vill 
ha mer underlag innan det tas vidare till DS. Stina ser till att fixa dessa.  
  

5. LUB 
Att göra om grogrund och växtpunkt till digitala kompendier. Tidsplanen är att revidera 
materialet under hösten. Anton och Madeleine gör detta med stöd från kansliet. Behövs 
någon ytterligare, fråga någon i OU? Olika perspektiv är viktigt!  

 
6. STUB 

Styrelseutbildning en dag i mars(?) för lokalavdelningar med utbildning i hur man är en 
styrelse. Daniel och Ludwig är pepp på att ta tag i detta!  
 

7. Samlingen 
En inspirationsdag med tema. Två träffar per år där årets tema genomsyrar båda. Ett forum 
för alla medlemmar som vill träffas och dela gemenskap och växa i det valda temat.  
Ett datum är redan preliminärbokat för hösten men vi är osäkra med smittskyddsläget och 
vill inte riskera att kommunicera ut något som sedan ställs in så vi planerar redan nu två 
tillfällen för nästa verksamhetsår. Hela OU bokar in en dag (7 nov) för att planera!  

Ludwig Andersson
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8. Policys 

Arbetet fortgår.  
 

9. Potten 
Ett formulär för pottenansökan har gjorts av kansliet, ska uppdateras efter feedback från 
utskottet.  

 
10. Demokrati 

Arbetet fortgår.  
 

11. Medlemsvård 
Det verkar som att folk har börjat skicka ut mail till vissa av sina kontaktlokalavdelningar.  
 

12. Kommunikation 
1. Nyhetsbrev 

Tack för pride uppdatering!  
Nu börjar arbetet med att revidera LUB, STUB och Samlingen, frågor, tankar 
idéer + håll utkik på eventen som kommer i vår!  

2. Hemsidan 
Bettina har uppdaterat fint!  

3. Sociala medier 
DS måste komma ihåg att dela, likea och sprida. Vi ser resultatet av våra 
interaktioner.  
Ha en ny header bild på facebook!  
Vi såg att andakterna gick bra under pride. Ska vi ha andakter på sociala medier en 
gång i månaden? På instagram eller facebook? Madeleine kollar med Bettina!  
 

13. Uppdrag Global 
En dag är bokat, 13 mars. Men kommer utföras i en reviderad form.  
 

14. DÅM 
Det blir Sollentuna! Kansliet dubbelkollar så att lokalen är bokad. 
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15. RÅM 2021 
Det är i Luleå. Det krockar med Stockholm Pride. En motion har påbörjats.  
  

16. Midnattsvolleyboll  
Daniel mailar Vaxholm och ser hur de ser på nattvolleyn i nuläget. Det är deras (volley)boll 
och de äger frågan. Men vi finns här som stöd. Finns det nån variant att göra detta på?  
 

17. Pride 
Vi fick mycket respons under prideveckan i sociala medier. Roligt!!!   
Samarbetet med SvK har förbättringspotential och ska utvärderas tillsammans med 
projektgruppen, kansliet och Signe.  
 

18. Övriga frågor 
Daniel har kollat igeom protokoll och stadgar, hittat lite tankar! Kanske framförallt viktigt att 
det tas upp till proppen.  
Vi kommer också behöva ändra stadgarna för de nya medlemsformerna! Vi måste peppa LA 
och se till att de ser över sina stadgar.  
 
Daniel skulle vilja ha tydlig checklista inför och efter lokalavdelningsårsmöten, för 
lokalavdelningarna. Han fixar det.    
Daniel fixar en ny årsmötesmall till lokalavdelningarna.  
 

19. När är nästa möte? 
VU och OU ska synca så Ludwig återkommer med datum.  

 



Minnesanteckningar EU 20/8 -20 
 
Närvarande:  
Ludwig Andersson 
Daniel Kevesäter 
Liv af Donner 
Madeleine Friberg Ahlm 
Stina Scott 
 
 

1) Lägesrunda 
Alla mår bra, det är sommar 

 
2) Möteskalender 

Vi bokade möten för resten av året, finns inlagda i google 
 

3) Översikt av nuvarande budget 
Vi går igenom hur budgeten ser ut, och justerar den utifrån nuvarande läge 
 

4) Ekonomi och medlemmar 
Hur påverkar ett eventuellt medlemstapp vår ekonomi?  
 

5) Bön 
Vi avslutar mötet med en gemensam bön tillsammans med OU som har möte efteråt.  


	Bilaga 1 Kallelse DS4
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