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Protokoll DS6 
 
Datum  2020-10-01                                      Verksamhetsår 2020/21 
Tid  kl. 18.00 – 21.00 
Plats  Adolf Fredriks församlingshem, Kammakargatan 30  
 
 
  

Närvarande: 
Linnea Ahdenkari 
Amanda Ahlgren 
Ludwig Andersson 
Alexander Broberg Olsson 
Matilda Hellgren 
Daniel Kevesäter 
Anton Nyman 
Ida Oscarsson 
Signe Wolf 
                    
Anmält förhinder: 
Liv af Donner 
Madeleine Friberg Ahlm 
Klara Gäfvert  
 
Adjungerade: 
Bettina Klinke Palacios 
Stina Scott 
Viktor Joelsson (1-2.5) 
Kristina Segerström ( 1-2.4) 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 - Kallelse 
Bilaga 2 - Förslag till föredragningslista 
Bilaga 3 - Minnesanteckningar arbetsutskottet 
Bilaga 4 - Minnesanteckningar organisationsutskottet 
Bilaga 5 - Minnesanteckningar verksamhetsutskottet 
Bilaga 6 - Minnesanteckningar friluftsutskottet 
Bilaga 7 - Beslutsunderlag Drogpolicyn  
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1.    Inledande formalia 
1.1 Mötets öppnande 

Ordförande Signe Wolf förklarade mötet öppnat kl 18:05.  
 

1.2 Bön eller psalm 
Matilda Hellgren ledde oss i bön. 
 

1.3 Lägesrunda 
Styrelsen berättade hur de mår och kort om vad som händer i allas liv. Viktor Joelsson 
Stockholms kontaktperson från förbundsstyrelsen fick presentera sig lite närmare.  

 
1.4 Val av mötesordförande 

Föreslagen mötesordförande: Ludwig Andersson 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Ludwig Andersson till mötesordförande. 
 

1.5 Val av mötessekreterare 
              Föreslagen mötessekreterare: Klara Gäfvert. 

Eftersom Klara inte kunde närvara på mötet så lämnades punkten öppen för andra 
förslag.   
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Signe Wolf till mötessekreterare. 
 

1.6 Val av mötesjusterare 
Föreslagen mötesjusterare: Alexander Broberg Olsson 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Alexander Broberg Olsson till mötesjusterare. 
 

1.7 Val av adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att adjungera Bettina Klinke Palacios, Stina Scott, Kristina Segerström och Viktor 
Joelsson.  
 

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 enligt förslag (bilaga 2). 
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1.10 Föregående protokoll 
Styrelsen konstaterade att protokoll för DS5 och DS11 finns digitalt justerade och är 
utskickade till styrelsen.  

 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS5 och DS11 till handlingarna.  

 
2.    Informationsärenden 
2.1 Rapporter 

a. Förbundet 
Viktor Joelsson från förbundsstyrelsen berättade om vad som händer på 
förbundsnivå. Det diskuterades bland annat om hur vi kan bli bättre på 
digitalisering och utvärdering av vad som har fungerat bra och kan användas mer 
av även efter Covid-19. Det kommer ske en valberedningsutbildning i november. 
Han berättade även att podcasten från Arbetsgruppen för Tro och Identitet nu 
finns på Spotify.  

 
Signe Wolf berättade att det varit en distriktsordförandesamling (DO-samling) 
förra helgen som hon deltagit på. Där diskuterade ordförande och vice 
ordförande i alla distrikt vad som händer i distrikten och organisationen som 
helhet. Stor del av mötet fokuserade på olika situationer under Covid-19.  

 
b. Kansliet 

Stina Scott berättade att kansliet tillsammans med Liv har packat och skickat iväg 
material till SKUSS-skaparna som i år har 27 barngrupper anmälda och ca 300 
barn. Kansliet har även arbetat mycket med medlemsrekryteringskampanjen och 
var med på filminspelningsdagen med distriktsstyrelsen den 12/10. 
 

c. Stiftet 
Bettina Klinke Palacios berättade att arbetet med stiftsmötet fortsätter. Det 
kommer bli en stiftsdag i rörelse lokalt i församlingarna. En referensgrupp håller 
på att skapas med nyckelpersoner som kommer finnas som ett bollplank i arbetet. 
En programgrupp har även skapats där Signe Wolf deltar. I övrigt så arbetar 
stiftskansliet fortsatt med omorganiseringen. 
 
Signe Wolf berättade att hon haft samtal med Niclas Blåder angående lokaler för 
SKUSS framöver och att SKUSS skickar blommor till en ledamot i stiftsstyrelsen 
som har avlidit.  
 

d. Arbetsutskottet (AU) 
Signe Wolf berättade om arbetsutskottets senaste möte. (bilaga 3).   
 

e. Organisationsutskottet (OU) 
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Amanda Ahlgren och Ludwig Andersson berättade om organisationsutskottets 
senaste möte. (bilaga 4).  
 

f. Verksamhetsutskottet (VU) 
Ida Oscarsson berättade om verksamhetsutskottets senaste möte (bilaga 5). 
Under senaste SKUSS kvällen testade vi att ha en första digital kväll och hade 
enstaka deltagare utanför styrelsen. Nästa SKUSS-kväll är på torsdag den 29/10 
och flera från styrelsen berättade att de kan vara med.  
 
Bettina Klinke berättade även att vi har nått upp till första nivån av DS gör saker 
för medlemmar och att en spännande video kommer att släppas på facebook och 
Instagram. Hon lyfte även att SKUSS skaparna har fått ett väldigt stort 
genomslag och övriga styrelsen lyfte detta som något väldigt bra och roligt.  

 
g. Ekonomiutskottet (EU) 

Ludwig berättade om ekonomiutskottets senaste möte. Under det mötet fick 
bland annat SKUSS-skaparna utökad budget för att möta det högre antalet 
deltagare, styrelsen såg positivt på detta.  
 

h. Internationella utskottet – SKUGG (IU) 
Arbetet fortgår. 
 

i. Friluftsutskottet (FU) 
Amanda Ahlgren berättade om friluftsutskottets senaste möte (bilaga 6). 
Diskussionerna handlade om framtida satsningar och syftet med vår lägerplats 
Husarö. Distriktsstyrelsen kommer att diskutera detta mer under senare del av 
mötet.  
 

j. Kontakt med lokalavdelningarna 
Linnea har varit Västermalm och Tyresö. Anton och Daniel har varit i Eds. 
Daniel och Klara har varit i Brännkyrka..  
 

2.2 Beslutsuppföljning 
På senaste mötet konstituerades ett nytt internationellt utskott. Utskottet kommer snart 
att ha sitt första möte.  

 
2.3 SKUSS och Covid-19 

Styrelsen diskuterade hur den nya 300-personer vid sittande arrangemang kan komma att 
påverka vår verksamhet.  
 

2.4 Klimatutredning 

Kristina Segerström som arbetar med hållbarhetsfrågor på stiftet höll en presentation. En viktig 

fråga för barn och unga, eftersom det är framtiden. Kristina tog bland annat upp möjligheter att 

påverka på samtliga nivåer i Svenska kyrkan.  
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Styrelsen diskuterade hur vi kan arbeta med dessa frågor mer i våra lokalavdelningar och stötta 

våra medlemmar att lyfta dessa frågor. Organisationsutskottet kommer att fortsätta arbetet med 

denna fråga.  

 

2.5 Medlemsrekryteringskampanj 

Bettina Klinke Palacios tog upp att vi har digital SKUSS-kväll på torsdag. Samt 

uppmanade till att komma ihåg att sprida information om våra aktiviteter och inlägg på 

facebook och sociala medier. Informerade även om MUV kommande söndag den 1/11. 

2.6 Husarö 

Signe Wolf och Amanda Ahlgren föredrog punkten och berättade om bakgrunden till 

Husarö lägerplats och Husarö junior och minior lägrena. Styrelsen pratade om 

kunskapsläget i styrelsen kring Husarö och vikten av att stärka engagemanget i styrelsen 

kring Husarö.  

 

Styrelsen kom fram till att vi behöver prata mer om denna fråga och komma fram till 

långsiktiga strategier och tankar. Det är viktigt att vi sprider kunskap om platsen och 

uppmuntrar fler till att använda sig av den. I styrelsen lyftes även förslaget att ha en 

kommande styrelsehelg på Husarö för att öka kunskapen om platsen inom styrelsen.  

 

2.7 Kyrkovalet 

Signe Wolf berättade om kyrkovalet 2021 och att det är viktigt att sprida information om 

detta bland unga i Stockholms stift. Styrelsen diskuterade detta kort.  

 

2.8 Arbetsordning 

Styrelsen tittade på den arbetsordning och de interna förhållningsregler som togs fram på 

styrelsehelgen i juni. Samtliga ledamöter fick som uppdrag att i kontakt med Signe ta upp 

om vi ska göra justeringar i detta. Signe kommer att ha enskilda samtal med alla i 

styrelsen.  

 

2.9 Midnattsvolleyboll 

Ludwig Andersson berättade att OU tagit fram en ny tävling eftersom att 

midnattsvolleybollen inte kommer att bli av. Tävlingen går ut på att göra en hejaramsa 

om SKUSS och samtidigt vara utklädda som på midnattsvolleybollen och skicka in bild 

eller film av detta till styrelsen. Vinnaren avgörs av styrelsen på julavslutningen.  

 

3.    Beslutsärenden 
3.1 Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor att ta upp. 
 

3.2 Drogpolicyn 
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Ludwig Andersson föredrog punkten och beslutsunderlaget (bilaga 7). Styrelsen fick 
möjlighet att ställa frågor och diskutera.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade att  anta den uppdaterade drogpolicyn enligt förslag.   

  
4.    Avslutande formalia 
 
4.1 Personalfrågor 

Det fanns inga personalfrågor att diskutera. 
 

4.2 Övriga frågor 
Det fanns inga anmälda övriga frågor. 
 

4.3 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19/11 i biskopsvåningen på Östermalm.  
 

4.4 Mötets avslutande 
Mötesordförande Ludwig förklarade mötet för avslutat kl 21:10. 
 
  

 


