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Förslag till föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 6 
 

Datum  2020-10-01 
Tid  kl. 18.00 – 21.00 
Plats  Adolf Fredriks församlingshem, Kammakargatan 30 
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: Ludwig Andersson 
 1.5 Val av mötessekreterare 
       Föreslagen mötessekreterare: Klara Gäfvert 
 1.6 Val av mötesjusterare 
       Föreslagen mötesjusterare: Alexander Broberg Olsson 
 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 Klimatutredning 
2.6 Medlemsrekryteringskampanj 
2.7 Husarö 
2.8 Kyrkovalet 
2.9 Arbetsordning 
2.10 Midnattsvolleyboll 
 

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



 
Beslutsunderlag 3.1 XX 

 



 

Minnesanteckningar AU – 18/10 2020 
Närvarande: Signe, Ludwig och Ida. Möte via telefon.  

1. Nästa DS 

Utskottet pratade om nästa styrelsemöte. Ludwig kommer att kalla och leda nästa möte 

och flera viktiga punkter kommer tas upp t.ex. information om kyrkovalet, och 

diskussion om Husarö lägerplats. Vi kommer att ha två gäster på mötet.  

2. DO-samling 

Signe berättade om helgens distrikstordförandesamling och vad som kommit upp på den. 

Främst har det handlat om vad som händer och vilka utmaningar som finns i och med 

Covid-19 men även kommande frågor såsom kyrkovalet.  

3. Utskottens arbete 

Arbetsutskottet stämde av vad som händer i de olika utskotten och vad som är på gång. 

Vi drar snart igång med medlemsrekryteringskampanjen och stort fokus är på det. Det 

pratades även om OUs planeringsdag den 7e november och lokalerna inför DÅM 2021. 

4. Styrelseprotokoll 

Arbetsutskottet diskuterade rutiner för protokollskrivande och underskrifter samt gick 

igenom de protokoll som i dagsläget saknar underskrifter.  



Minnesanteckningar OU – 15/10–20 

1. Bön 

Vi bad. 

 

2. Vilka är här? 

Daniel, Amanda, Ludwig, Anton och Stina. 

 

3. Lägesrunda 

Alla mår fantastiskt bra. 

 

4. Policys - drogpolicy 

Vi har läst igenom och diskuterat policyn. I huvuddrag var det bra, men vi gjorde vissa 

redaktionella ändringar samt uppdatering av vissa punkter. Läs beslutsunderlaget till 

nästkommande DS-mötet.  

 

5. Demokrati 

Valberedningen ska på valberedningsutbildning till helgen. På senaste DS-mötet så arrangerade 

Daniel och Bettina en medlemssideutbildning. 

 

6. Medlemsvård 

Daniel och Anton har varit på lokalavdelningsbesök i Eds. Det var väldigt inspirerande och 

väldigt kul att träffa alla. 

 

7. Kommunikation 

 1. Nyhetsbrev 

 Lägga till att vi har uppdaterat alla policys och uppmana våra medlemmar att läsa igenom 

 dem. 

 

 2. Hemsidan 

 Bettina medlemskampanjen på förstasidan. Bettina kommer ge en crash-course till Daniel 

 i Wordpress, så att även han kan uppdatera. 

 

 3. Sociala medier 

 Gilla, kommentera och dela event och uppdateringar om allt som händer. 



8. Ledarutbildningen 

Arbetet fortgår. 

 

9. Samlingen 

Arbetet fortgår. 

 

10. STUB 

Ludwig och Daniel har gjort en grundplan på vad vi har på utbildningen. Dokumentet finns på 

driven. Stina berättade att i hennes möte med Farsta nämndes det att detta var något som fanns 

behov för. 

 

11. Uppdrag Global 

Anmälan har öppnat. En film har kommit ut. Stina har skrivit en liten text om vad Uppdrag 

Global handlar om som hon tänkt skicka ut till lokalavdelningar. Träff för Uppdrag Global-ledare 

ursprungligen planerat 27e oktober, kommer dock flyttas på p.g.a. lov.  

 

12. DÅM 

Vi sitter och tittar och diskuterar lite om lokalerna. Vi har fått en guidad tur genom lokalerna.  

 

13. Pride 

Vinter-Pride kommer bli av. Troligtvis i februari eller mars. Tanken har varit att det ska vara 

fysiskt, men tvivelaktigt. Vi har blivit inbjudna till att ha något i samband med eventet. 

 

14. Klimatutredning 

Kristina kommer på nästa styrelsemöte och pratar med oss om vad vi behöver göra för att kunna 

miljöcertifieras. 

 

15. Midnattsvolleyboll 

Turneringen är tyvärr inställt i år. Vi satt och diskuterade vad vi kan göra istället för turneringen. 

 

16. Stadgar 

Daniel har skickat tankar på ändringar i ett par av stadgarna. Vi gick igenom dessa. 

 



17. Protokoll 

Vi saknar fortfarande signaturer på vissa av våra protokoll, vi får fixa till dem. 

 

18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor att ta upp. 

 

19. När är nästa möte 

7 november. 



Verksamhetsutskottet möte 4, 19 okt 2020 

Närvarande: Ida, Klara, Liv, Linnea, Matilda 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Ida agerar på båda dessa poster idag. 

2. Bön 
Matilda leder oss i bön. 

3. Medlemsrekryteringskampanjen 

3.1 DS gör saker för medlemmar 
VU genomförde i måndags, tillsammans med övriga styrelseledamöter, en inspelningsdag då 
vi spelade in såväl uppdrag för DS gör saker för medlemmar samt andakter som ska   
släppas i samband med vår rekryteringskampanj.  

De uppdrag som är kvar att filma är "DS skriver och framför dikt till en medlem" (denna uppgift har 
tilldelats Alexander), "DS är livvakt åt en medlem för en dag"(Klara skulle ev se om hon och Daniel 
skulle kunna genomföra denna i samband med sitt LA-besök i Brännkyrka på söndag), "DS gör 
Icebucket Challenge"(denna ska Matilda och Ludwig göra), samt "DS sjunger random ung psalm 
för en främling"(Denna utmaning bestämde vi att den som finner tid och möjlighet snarast möjligast 
kan utföra). 

Vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga om vi märkte att rekryteringskampanjen gick så pass bra att 
vi behövt släppa alla videoklipp under tex två veckor (halva kampanjtiden), och kom fram till att vi 
ev ville spela in fler utmaningar för att fortsätta peppandet av rekrytering från medlemmarnas sida. 
Detta är tiden att gå all in! Förslag framkom att, i etapp två av DS gör saker för medlemmar, vända 
sig till nyckelpersoner på distriktsnivå snarare än enbart medlemmar. 

3.2 SKUSS-kvällar 
Projektgruppen ska kalla till möte där samtliga kvällar kommer beslutas mer i detalj. 
Quiz-kväll 22/10: Digitalt. Linnea deltar med Tyresö 
Halloween 29/10: Digitalt. Klara föreslog att appen Among us som ett roligt verktyg för kvällens 
aktivitet. 
SKUSS-kväll 5/11: Fysiskt. Måste planeras om i planeringen då St:Jakobs Kyrka var upptagen. 
Maffia 12 /11: Fysiskt, hitta lokal! Kanske kan vara i St:Jacob vid detta tillfälle? Klara berättar att 
hon pratat med kansliet som föreslagit att vi kör med kyrkroller som karaktärer. 



3.3 MUV 
Linnea berättar att Gunilla Lindén kommer hålla i nästa MUV 1/11. Ska kolla om kyrkkaffet hålls i 
samma lokaler som sist. Ida kräver att kaffe införskaffas till denna kväll :) 
 

4. Övriga rapporter från projektgrupperna 

4.1 Husarö Junior/Minior 
Ida berättar att AU tillsammans med Amanda och Kansliet har haft möte ang Husarö. Inget är ännu 
beslutat, men det har samtalats om hur projektgruppen för Husarö Jun/Min skulle kunna samarbeta 
med FU, då nuvarande projektgrupp inte har någon egen med erfarenheter kring lägret. 

4.2 Ljuspunkt Vinter 
Då projektgruppen äntligen fått svar från Rättvik ang begränsningar pga covid-19, så kommer 
projektgruppen ha möte på måndag 19/10 för samtal kring covid-strategi. Under detta möte kommer 
även ett datum för gnistmöte bestämmas. 

4.3 SKUSS-skaparna 
Går förvånansvärt bra för SKUSS-skaparna i år (vilket VU gör ett litet jubel för), så pass bra att 
projektgruppen behöver se över och utöka sin budget. 

5. Nästa möte 
VU pratade om att ev behöva sätta in ett extra-möte under kampanjen beroende på hur bra den 
rullar på. Ida ska till nästa möte försöka skicka ut kallelse lite tidigare :) 

6. Mötet avslutas



FU möte 13/10 -2020 

Deltagare:	Patrik,	Klara,	Bettan,	Tobbe,	Markus,	Amanda,	Stina	och	Bettina		
	

1) Vi	börjar	med	en	lägesrunda!	Alla	mår	bra!		
	

2) Stina	håller	en	dragning	om	trender	i	församlingar	och	stiftet	kring	miniorer	och	
juniorer:		

	
Vad	är	syftet	med	Husarö?	
Vad	är	syftet	med	Husarö	junior	och	minior?	
(Vad	ska	SKUSS	göra)	
	
Reflektioner	från	FU:	
-	Stockholms	stads	kollo	kan	kosta	mer.	Skulle	vara	spännande	att	göra	en	noggrannare	
marknadsundersökning.	
-	Linköping	är	ett	distrikt	som	subventionerar	läger	mycket,	ser	olika	ut	i	olika	delar	av	
landet.		
-	Ideologisk	fråga,	ska	SKUSS	subventionera	eller	är	det	mer	rimligt	att	församling	
subventionerar?	

	
Syftet	
-	Komma	ifrån	stan,	få	se	skärgården.	Husarö	har	varit	en	plats	för	barnen,	behålla	den	
verksamheten	då	vi	inte	har	så	mycket	för	barnen	(eller	vi	når	dem	inte).	
-	Varför	finns	vi?	Jo	för	att	Svenska	kyrkan	ska	kunna	skicka	barn	och	ledare	(finns	inte	
barnen	så	är	Husarö	inte	viktigt).	
-	Syftet	med	Husarö	är	också	för	SKUSS	att	behålla	verksamhet	för	barn	under	14.		

	
Församling	och	anställda	
-	Se	till	att	församlingarna	åter	igen	satsar	på	barnverksamhet.	Verka	för	att	barn	åter	
igen	ska	få	plats	i	församlingen!	
-	Vi	är	ett	unikt	alternativ.	Friluftslivet	finns	inte	i	annan	verksamhet	i	Stockholms	stift.		
-	Vi	är	till	viss	del	beroende	av	personal	för	att	nå	ut,	hur	kan	vi	jobba	med	det?	Anställda	
har	en	bekvämlighet	och	arbetsrättsliga	regler	att	ta	hänsyn	till.		
-	När	församlingar	har	åkt	med,	är	det	endast	deltagare	eller	är	det	personal	också?	
	
DS	
-	Utmaningen	med	att	DS	inte	har	en	tillräckligt	stor	förankring	till	Husarö.	Alla	måste	
vara	med	på	samma	resa	och	sprida	positiv	energi	om	lägret	(för	att	vi	DS	ska	kunna	
sprida	vidare	till	lokalavdelningarna)	
-	Ha	en	kväll	där	vi	bjuder	in	ungdomsledare	för	att	peppa	till	att	åka	som	ledare!	"SKUSS-
kväll"	fast	för	ungdomsledare.	
-	Kan	DS	jobba	mer	med	den	här	frågan	gentemot	stiftet?	Och	biskopen!	
-	Hur	kan	vi	prata	mer	om	Husarö	junior	och	minior	på	våra	arrangemang	(exempelvis	
Ljuspunkt	Vinter).	De	som	åker	på	läger	brukar	vi	försöka	peppa	att	delta	som	ledare!	

	



Hur	möter	vi	verkligheten:	
- Korta	ner	lägret?	Komma	runt	vilodagen	i	arbetsrätten.	5	dagar?	
- Påverkansarbete!!!		
- Bygga	relationer	med	anställda	

	
3) Bettina	går	igenom	resultaträkningen.	Där	vi	står	just	nu	rent	ekonomiskt.		
- EU	hälsar	att	SKUSS	i	dagsläget	ska	hushålla	något	med	pengar,	så	de	

rekommenderar	att	inte	göra	några	större	investeringar	just	nu.		
- Fråga:	5192,	6310,	6590:	Vad	innebär	de?		
- Tobbe	ser	inte	att	några	större	investeringar	bör	behövas	göras	i	dagsläget.			

	
4) Amanda	tar	upp	det	som	händer	just	nu	i	DS:		
- Daniela	har	slutat	i	DS,	vilket	gör	att	planeringsgruppen	för	Husarö	Junior	och	Minior	

är	färre	och	består	av	personer	utan	erfarenhet	av	lägret.	Detta	ska	samordnas	och	
förstärkas		
	

- Medskick	till	AU,	som	har	möte	och	ska	prata	om	Husarö	på	söndag:		
o Hur	vill	vi	att	Husarö	ska	vara	i	framtiden:	

§ En	aktiv	styrelse,	som	kan	lägerplatsen.		
§ Att	hela	styrelsen	tillsammans	får	lära	sig	och	känna	ett	ägandeskap	

över	lägerplatsen.		
§ Viktigare	att	DS	reder	ut	vad	de	vill.	FU	kan	ge	feedback,	men	DS	

bestämmer.		
§ Satsa	på	båten!	Satsa	på	det	som	finns	där	ute.	
§ Måste	kunskapsförhöja	för	att	kunna	satsa	stort	och	länge.		
§ Långsiktighet	
§ Drömmen:	Sjuder	av	verksamhet	för	barn	och	ungdomar.	

Kolloverksamhet.	Vad	den	fylls	med	är	inte	viktigt.		
§ Kan	vi	nå	barn	utanför	kyrkan?	De	som	inte	får	plats	på	kollo?	
§ Samarbeta	med	Stockholms	stad?	Familjejourer?		
§ Målgrupp,	både	barn	och	ungdomar.	Men	vill	satsa	på	mindre	barn.		
§ Få	med	stiftet	och	arrangera	konfirmandläger	ute.		

	
- Amanda	rapporterar	att	även	AU	funderade	kring	det	om	kortare	läger.	De	som	är	

med	på	mötet	ställer	sig	positiva	ur	en	praktisk	synvinkel,	även	om	det	är	tråkigt	i	sig.	
Ändå	kanske	rätt	år	i	år	att	testa	nåt	nytt.		

	
- FU	är	inbjudna	att	vara	med	på	ett	pass	under	DS	prop.helg	den	15-17	januari.	Plats	

är	inte	bestämd	än,	återkommer	om	vilken	dag	och	tid	det	blir	mer	specifikt.		
o Att	bygga	relationer	mellan	utskottet	och	DS.	
o Prata	Husarö	i	ett	längre	perspektiv.	Strategi.		

	
	

	



 

Beslutsunderlag Drogpolicyn 

Organisationsutskottet har sett över våra policys och insett att Drogpolicyn senast uppdaterades 
2012. Vi har sett över, diskuterat och kommit fram med förslag på uppdatering, modernisering 
och korrigering som lyder enligt nedanstående förslag.  

 

DROGPOLICY 

SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT Antagen av 
Distriktsstyrelsen 2020-XX-XX 

Missbruk av droger av olika karaktär växer bland barn och unga idag. Genom denna policy för 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts hädanefter SKUSS arrangemang vill vi uttrycka vår 
ståndpunkt för hur vi i SKUSS  ställer oss till bruk och missbruk av olika karaktär. Det finns i 
stora drag tre olika typer av droger: alkohol, tobak och narkotika preparat. Detta leder till en 
policy i tre olika delar. 

ALKOHOL 

SKUSS är en barn och ungdomsorganisation; vi tolererar inte att alkohol brukas på våra 
arrangemang. Arrangemangsansvarige ska om möjligt använda ett alkoholfritt alternativ vid 
firandet av nattvard. 

TOBAK OCH NIKOTINPRODUKTER 

Missbruket av tobaks- och nikotinprodukter ökar bland unga, därför ska  exponeringen av dessa 
produkter minimeras för arrangemangsdeltagare inom  all SKUSS verksamhet. Detta innebär att 
tobaks- och nikotinprodukter inte ska förvaras synligt och att bruket av dessa ska ske med 
diskretion och enligt lag. Exempelvis ska snusning ske så att andra deltagare ej märker det, 
produkter ska vara undanstoppade under arrangemanget m.m. Det ska på arrangemang inom 
SKUSS finnas utmärkta platser avsedda för rökning och rökning ska enbart ske på dessa platser.  

NARKOTIKA 

Dessa preparat är enligt svensk lagstiftning förbjudna att bruka, inneha och sälja. Därmed har 
dessa preparat inget att göra på SKUSS  arrangemang. Med undantaget läkemedel innehållande 



 
narkotikaklassade preparat förskrivna av läkare. Denna policy gäller även ”nya” preparat som 
ännu inte blivit narkotikaklassade. 

LEDARE 

Som ledare blir en person per automatik en förebild och vi anser att varje ledare och 
förtroendevald inom SKUSS bör fundera kring sitt eget ställningstagande till bruk av tobak, 
alkohol och narkotika. 

UPPFÖLJNING 

Om det framkommer att en person som deltar på SKUSS arrangemang missbrukar eller är 
påverkad av alkohol, tobak, nikotinprodukter eller droger ska vårdnadshavare informeras i de fall 
personen är omyndig, även en anmälan till de sociala mydigheterna ska övervägas. Gäller det 
olagligt bruk, bör alltid en polisanmälan göras oavsett ålder på deltagaren.  

Arrangemansansvarig eller exempelvis lägerpräst ska ta upp detta med personen ifråga och vidta 
nödvändiga åtgärder. 

Ledare vid arrangemang är ansvariga för att informera deltagarna om denna policy och vad det 
innebär. 

REKOMMENDATION TILL LOKALAVDELNINGAR 

SKUSS uppmuntrar alla lokalavdelningar att tillämpa denna policy eller formulera en egen som 
passar dem själva. 

 

 

 

  

Organisationsutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta 

att                  anta den uppdaterade Drogpolicyn enligt förslag.  
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