
 

 Mötesprotokoll DS4 
 
Datum 2020-08-25                                      Verksamhetsår 2020/21 
Tid kl. 18.30 – 20.30 
Plats Sofia församling, Borgmästargatan 11 

 
 
  

Närvarande: 
Linnea Ahdenkari (över telefon) 
Ludwig Andersson  
Alexander Broberg Olsson 
Liv af Donner 
Madeleine Friberg Ahlm 
Klara Gäfvert 
Matilda Hellgren 
Daniel Kevesäter 
Anton Nyman 
Signe Wolf 
   
Anmält förhinder: 
Amanda Ahlgren 
Ida Oscarsson 
Daniela Marovic 
  
Adjungerade: 
Bettina Klinke 
Stina Scott 
 
Bilagor:  
Bilaga 1: Kallelse DS4 
Bilaga 2: Föredragningslista 
Bilaga 3: Minnesanteckningar VU 
Bilaga 4: Minnesanteckningar OU 
Bilaga 5: Minnesanteckningar EU 
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1.  Inledande formalia 

1.1 Mötets öppnande 
Ordförande Signe Wolf förklarade mötet öppnat 18:31. 
 

1.2 Bön eller psalm 
Klara Gäfvert ledde oss i bön. 
 

1.3 Lägesrunda 
Distriktsstyrelsen berättade hur de mår. Alla mår bra, många har haft en bra sommar 
och några ska börja eller fortsätta att plugga till hösten, vilket är roligt.  

 
1.4 Val av mötesordförande 

Föreslagen mötesordförande: Signe Wolf 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Signe Wolf till mötesordförande. 
 

1.5 Val av mötessekreterare 
Föreslagen mötessekreterare: Ludwig Andersson 
 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Ludwig Andersson till mötessekreterare. 
 

1.6 Val av mötesjusterare 
Föreslagen mötesjusterare: Klara Gäfvert 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Klara Gäfvert till mötesjusterare. 
 

1.7 Val av adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att adjungera Bettina Klinke Palacios och Stina Scott. 
 

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

 
1.9 Fastställande av föredragningslista 

 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan med tillägget av punkten medlemsrekrytering.  
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1.10 Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS2 och DS3 till handlingarna. 

 
2.   Informationsärenden 
 

2.1 Rapporter 
a. Förbundet 

Stina Scott och Bettina Klinke berättade att Maria Hammarström på förbundskansliet 
kommer att vara tjänstledig i 6 månader. Förbundskansliet har flyttat och sitter nu 
tillsammans med Sensus Uppsala. Förbundets facebook-sida har stängts ner.  
 
Riksårsmötet (RÅM) har genomförts digitalt, flera ombud från SKUSS satt 
tillsammans i biskopsvåningen. Stina och Bettina påminde även att det är viktigt att 
Stockholms ombud fyller i utvärderingen för RÅM. Kansliet kommer att delta på en 
konsulent-samling digitalt om ca två veckor med resten de andra anställda som arbetar 
med distrikten.  

 
b. Kansliet 

Stina och Bettina berättade att kansliet är tillbaka från semestern. De har fångat upp 
några trådar från sommaren, och blickar nu mot hösten. De har haft två halvdagar 
med stiftets Team 0-18 och kommer jobba hemifrån resten av året, men finns lätt 
tillgängliga digitalt för alla som behöver. Vi kommer att behöva tänka till lite extra 
kring inköp vid evenemang och försöka synka med aktiviteter.  

 
c. Stiftet 

Bettina berättade att hon numera sitter i arbetsgruppen för stiftsmötet, en 
samlingsplats för alla församlingar i Stockholms stift. Den kommer vara 8 maj 2021. 
Möten börjar dra igång med stiftskansliet, mycket där gäller omorganiseringen.  
 
Stina och Bettina berättade att omorganiseringen kan göra att stiftets arbete riktat mot 
barn och unga förändras. Arbetet inom Team 0-18 har fortsatt och Anders i teamet 
kommer att gå på föräldraledighet i november. På grund av smittorisk så sker inga 
möten på stiftskansliet under hösten. Signe Wolf och Madeleine Friberg Ahlm har 
blivit inbjudna till att delta på stiftsstyrelsens möte den 8e september och prata om 
SKUSS.   

 
d. Arbetsutskottet (AU) 

Signe berättade att AU ska ha möte på söndag och att utskottet har haft kontakt över 
sommaren gällande Pride, RÅM och kansliet.  
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e. Organisationsutskottet (OU) 
Ludwig Andersson berättade att utskottet hade möte i torsdags och planerade bland 
annat vem som ska planera STUB, LUB och Samlingen. De pratade även om Pride, 
DÅM, RÅM och sociala medier. Se bilaga 4 minnesanteckningar OU.  

 
f. Verksamhetsutskottet (VU) 

Utskottets ledamöter berättade att de har pratat om alla våra verksamheter och har 
bland annat satt ut alla datum för MUV. MUV den 6 september kommer att ledas av 
Biskop Andreas. Utskottet har haft en SKUSS-kväll vilket gick väldigt bra och det var 
närmare 20 pers på plats. Se bilaga 3 minnesanteckningar VU.  

 
g. Ekonomiutskottet (EU) 

Madeleine berättade att de har haft möte i torsdags, där de bland annat uppdaterade 
budgeten. Se bilaga 5 minnesanteckningar EU.  

 
h. Internationella utskottet – SKUGG (IU) 

Arbetet fortgår.  
 

i. Friluftsutskottet (FU) 
Arbetet fortgår. 

 
j. Kontakt med lokalavdelningarna 

Inga lokalavdelningsbesök har gjorts men utskick har gjorts till lokalavdelningar.  
 
 

2.2 Beslutsuppföljning 
Signe Wolf berättade om beslut från förra styrelsemötet. Arbetsordningen finns att 
läsa på hemsidan. Vi tog även ett beslut angående nya mallar och beslut om att fylla 
ombudsplatser till RÅM.  

 
2.3 Bordlagda frågor 

Den bordlagda frågan angående protokoll för DS2 har tagits upp och har lagts till 
handlingarna.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att  lägga DS2 till handlingarna.  

 
2.4 SKUSS & Covid-19 

Signe Wolf föredrog punkten och berättade att det är viktigt att vi genomför våra 
verksamheter och aktiviteter Covid-19 vänligt istället för att ställa in verksamheter. 
Distriktsstyrelsen berättade sina tankar kring läget och hur en kan göra ifall det 
exempelvis skulle vara en regnig dag när en SKUSS-kväll skulle äga rum och vart vi 
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skulle kunna vara isåfall med tanke på att vi inte får vara på stiftskansliet. Bettina lyfte 
frågan om att höra av sig till medlemmarna och fråga om inputs.  

 
3.   Beslutsärenden 
 
      3.1 Medlemsrekrytering 

Stina Scott och Bettina Klinke föredrog punkten och gick igenom en powerpoint om 
hur vi ligger till i år med medlemsantal i jämförelse med föregående år. En diskussion 
hölls i DS om ideer hur vi i SKUSS kan öka engagemang, få fler medlemmar och 
hjälpa våra lokalavdelningar.  

 
Distriktsstyrelsen beslutade  
att  delegera till AU att ta fram en medlemsrekryteringsplan.  

 
  
4.   Avslutande formalia 

 
4.1 Personalfrågor 

Signe Wolf föredrog punkten och berättade om förändringar kring personal samt hur 
processen kring det sett ut.  

 
4.2 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 

4.3 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde kommer att äga rum den 1/10.  
 

4.4 Mötets avslutande 
Singe Wolf förklarade DS4 för avslutat 21:06 

 
  
 
 
 
____________________ ____________________ 
Signe Wolf, mötesordförande Ludwig Andersson, mötesjusterare 
 
 
 
_________________________ 
Klara Gäfvert, mötesjusterare 
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Beslutsärende 3.1 Bordlagda frågor 
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