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Föreslagna mötesfunktionärer 
Mötesordförande Signe Wolf 
Mötessekreterare Anton Nyman  
Mötesjusterare Madeleine Friberg Ahlm 



 

Förslag till föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 7 

 

Datum    2020-11-19 

Tid    kl. 18.00 – 21.00 

Plats    Zoom 

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: Signe Wolf 

 1.5 Val av mötessekreterare 

       Föreslagen mötessekreterare: Anton Nyman  

 1.6 Val av mötesjusterare 

       Föreslagen mötesjusterare: Madeleine Friberg Ahlm 

 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 Besök från biskop Andreas  

2.6 Medlemsrekryteringskampanj 

2.7 Ledarutbildning 



 

2.8 Kyrkovalet 

 

3. Beslutsärenden 

3.1 Digitala möten 

 

4. Avslutande formalia 

4.1 Personalfrågor 

4.2 Övriga frågor 

4.3 Nästa sammanträde 

4.4 Mötets avslutande 

  



 

 

Beslutsunderlag 3.1 Digitala möten 

Vi befinner oss mitt i en pandemi. Första vågen kom och gick, sen har vi haft paus i ett par 

månader. Nu är den andra vågen här och det är dags för distriktsstyrelsen att hålla våra möten på 

distant i den mån det går! Vi vet att det finns en bättre känsla av att träffas, av att hålla våra 

möten digitalt. Men om kyrkoråd, kyrkofullmäktige och stiftsstyrelsen kan hålla möten digitalt så 

kan även vi göra det!  

  

Organisationsutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta 

att hålla resterande av sina möten digitalt  

att detta ska gälla alla distriktsstyrelsemöten, utskottsmöten o.s.v. 

att detta ska gälla tills restriktionerna ändras av Regeringen och Folkhälsomyndigheten 



 

AU-möte 12/11 – 2020  
Plats: via Zoom 

Närvarande: Signe (vid pennan), Madeleine, Ludwig och Ida 

 

1. Styrelsehelgen i januari 

Utskottet diskuterade vad som är viktigt och vad vi har för krav på en bra plats att ha styrelsehelgen på. 

Bra att vara beredd på att det kan vara så att restriktioner påverkar våra möjligheter.  

Vi siktar på att bjuda in friluftsutskottet till att delta under lördagen.  

2. Kyrkovalsinformation 

Utskottet diskuterade att få ut information till unga om möjligheter att stå på listor för olika 

nomineringsgrupper. Kom fram till att det är bra att få ut information på hemsidan så snart som möjligt. 

Bra att få med hänvisningar till hemsidan på sociala medier och i nyhetsbrev.  

Utskottet kom fram till att vi inte behöver en ny projektgrupp för detta utan att det sköts av AU med 

inspel från distriktsstyrelsen.  

3. Lokal 

Utskottet diskuterade alternativ för lokal för SKUSS möten i framtiden.  

4. Julavslutning 

Utskottet diskuterade alternativ för julavslutning. I första hand vill vi ha en avslutning där vi kan ses 

fysiskt men ifall det inte går på grund av restriktionerna så diskuterades alternativ.  

5. Kommande DS möte 

Utskottet diskuterade punkter till kommande DS möte. Signe tog upp att biskopen kommer medverka 

och de frågor som han skickat med.  

6. Koll i utskotten 

Utskottet diskuterade läget i VU, OU, EU och FU.  

 



 
 

 

Mötesanteckningar 7/11 - 20  

OU5 

1. Bön 
 Anton ledde oss i bön 

2. Vilka är här? 
Anton Nyman, Daniel Kevesäter, Ludwig Andersson, Amanda Ahlgren  

3. Lägesrunda 
 Vi mår bra men är lite trötta! Livet rullar på. 

4. Policys 
 Drogpolicyn är uppe på hemsidan. DS har kollat igenom den 

5. Demokrati 
 Valberedningsutbildning 17/10 flyttad till 14/11 
 Kyrkoval 2021, film tillsammans med andra distrikt 
 OU kommer troligtvis ha en stor roll 

6. Medlemsvård 
 Lokalavdelningsbesök blir väldigt opassande med tanke på rådande omständigheter 
 OU tycker att lokalavdelningar borde ställa in sina träffar, men vi kommer inte gå 
 ut med något om det 
 Inlägg i sociala medier där vi meddelar att vi inte kan komma ut och besöka 
 lokalavdelningar just nu men att vi gärna kommer ut så fort vi kan 

7. Kommunikation 
1. Nyhetsbrev 
 Midnattsvolleyns alternativa utmaning ligger uppe 
 Video med Signe och Andreas 
 MUV-info, fikat är inställt 

 
2. Hemsidan 

  Drogpolicyn ligger uppe 
  Daniel har haft hemsideutbildning med Bettina 

 Amanda kommer med förbättringsförslag 
  Uppdatera ”Medlem för att” videon 

 
3. Sociala medier 
 Det rullar på 
 Vi delar vissa inlägg väldigt bra 
 Lägger upp en bild  



 
 
8. Ledarutbildningen 
 Anton föredrog punkten, 

9. Samlingen 
 Vi inleder planeringen av vårens samling med temat: Feminism i bibeln 

10. STUB 
 Ludwig föredrog punkten, se dokumentet STUB 

11. Uppdrag Global 

 Möte 27/10 flyttat till 16/11, oklart om mötet blir av 

12. DÅM 
 DÅM är i edsbergskyrkan 
 VoteIT eller Suffra, OU tycker helst Suffra 
 Projektbudget klar 

13. Pride 
 Det kommer bli vinterpride 
 Vi vill se mer pride i våra verksamheter 
 Medlemsintervjuer som lyfter pride 
 Föreläsning om genus, sexualitet, HBTQIA+, identitet 

14. Klimatutredning 
 Vi diskuterar det Kristina tog upp på det senaste mötet och undersöker hur vi ska 
 gå vidare 
 Kan vi som organisation bli miljöcertifierade? 
 Vad kan vi göra för att bli det? 
 Hur kan vi peppa våra lokalavdelningar? 

15. Kontaktlokalavdelningar 
 Arbetet fortgår. 

16. Midnattsvolleyboll 
 Ligger uppe på nätet 
 Avgöra hur vi ska bedöma 
 OU går ut med saker för medlemmarna att fokusera på för att vinna 

17. Protokoll 
 DS11, DS12 måste skrivas på asap 

18. Övriga frågor 
 Daniel tog upp en övrig fråga angående möten i dessa tider 



 
 
19. När är nästa möte 
 19/11 



 
EUmöte 16/11 2020 
Deltagare: Madeleine, Liv, Ludwig, Amanda, Stina. Daniel anslöt vid punkt 3.  
Via zoom.  
 

1) Lägesrunda.  
a. Det rullar på, alla är friska, men den här hösten är som den är.  

 
2) Offerter propp helgen 

a. Utskottet går igenom offerter intagna av kansliet till propphelgen 
b. Ett beslut fattas utifrån kostnad, smittskyddssäkerhet och avbokningspolicy. 

Kansliet bokar.  
 

3) Justera budgeten utifrån div restriktioner. 
a. Budgeten justeras utifrån verksamhet som ändras iom nya restriktioner. Inga 

större förändringar sker då vi inte har uppdaterad information om utlägg. 
Kansliet ska reda ut detta.  

 
4) Nya rutiner med restriktionerna 

a. Hur gör vi med kvitton, utlägg, milersättningar och fakturor som kommer in 
med de nya ytterligare skarpa restriktionerna.  

b. Kansliet ger ett förslag på rutiner och skapar en överblick med vilka kvitton vi 
inte fått in. Kollar sen detta med de som har attesträtt, och informerar sen DS 
om vad som gäller. Detta bör ske asap. Stina ska försöka hinna med detta 
under morgondagen, och om inte det så på onsdag.  
 

5) Runda kring utskottets kontaktprojekt, har ni hört nåt? 
a. OU har gjort projektbudgetar som är klara 
b. MUV och SKUSS kvällarna har hört av sig för att veta hur mkt de har kvar 

 
6) Madde har börjat kolla på bugdet propp förslaget inför 2021/2022 

a. Viktigt att alla har färdiga projektbudgetar, EU påminner resten av styrelsen 
på nästa DS möte! 

b. Deadline 6/12, vi påminner våra kontaktprojekt löpande om detta om vi 
märker att inget händer.  

 
7) Vi avslutar med att vi ber vår fader tillsammans.  



 
Förord 
 
Missionsbefallningen - Matteusevangeliet 28:16-20 
 
“De elva lärjungarna begavs sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de 
fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till 
dem och talade: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla 
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. “ 
 
Det här är en ledarutbildning skapad av Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, även kallat 
SKUSS. Antingen som komplement till församlingens erbjudna men även som en fristående 
utbildning om det behövs. Den är gjord av distriktsstyrelsen där man använt sig av egna 
erfarenheter som ledare, kunskaper från församlingars ledarutbildningar samt fyllt i med aspekter 
som man tyckt har saknats. Det är tänkt att vara ett simpelt upplägg i tio delar där varje del 
avslutas med ett bibelord som vi tänker ska användas i en andakt, se sida 2.  
 
Vi tycker det är väldigt viktigt att ledare är utrustade med de rätta verktygen, målet är därför att 
ledare efter träff tio ska vara redo att möta ungdomar på alla möjliga sätt inom församlingen, 
oavsett om det är på ungdomsläger, barnkörer, en vanlig ungdomskväll, inte bara i skoj och leka 
utan även i församlingen teologiska grund. 
 
Syftet med denna utbildning är att ge ungdomar de rätta verktygen för att kunna leda grupper i 
församlingen olika verksamheter. Vi vill också ge ungdomar ytterligare möjligheter att växa som 
människa med den Luthersk-evangeliska tron som grund. SKUSS som barn och 
ungdomsorganisation vill se så många ungdomar som möjligt ha möjligheten att med tron som 
grund utvecklas och utmanas i en ledarroll.   



Andakt 
 
Denna ledarutbildning är riktad till ungdomar inom Svenska Kyrkans församlingsverksamheter. 
Därför vill vi understryka skillnader mellan våran kyrkliga verksamhet och vanlig 
kolloverksamhet. Därför bli andaktsmomenten en viktig del av utbildningen för att de framtida 
ledarna ska få växa genom tron, som människor och i grupp. 
 
En andakt är en liten samling men för att skilja det från en vanlig samling finns det vissa moment 
som borde vara med. Följande moment ser vi gärna att ni har med i er andakter under denna 
ledarutbildning. Vi ser gärna att en andakt är mellan tio och tjugo minuter. 
 
Inledningsord - Några korta ord som samlar gruppen och inleder andakten.  
 
Psalm - Vanligtvis brukar en eller två psalmer vara en del av andakten, helst psalmer som på 
något sätt anknyter till det ni pratar om. Fråga gärna församlingen om tips och om vilka 
psalmböcker som finns tillgängliga. 
 
Bibelord - Ni kommer varje avsnitt få ett bibelord tilldelat er som ni ska läsa och sedan 
reflektera kring. 
 
Reflektion - Det är viktigt att ni inte bara läser bibelordet och sedan går vidare, reflektionen är 
ett stycke där ni som leder andakten i förväg tänkt igenom bibelordet och delar med er av era 
tankar och intryck. Reflektionen är viktig för utveckling som människa med tro som grund. 
Reflektionen kanske också ske på andra sätt, genom till exempel en tyst minut. 
 
Bön - Bönen är det som urskiljer andakten från en vanlig samling, bönen ger oss möjlighet att 
smälta intrycken och samtal med oss själva och vårt förhållande med Gud. Det är bönen som vi 
förankrar oss i för att hjälpa oss genom livets alla stunder. Här kan ni som leder andakten göra 
lite som ni vill, antingen genom egen bön, något ni har hittat eller liknande. Längst bak i 
psalmboken finns det mängder av böner för olika tillfällen. Som avslut på bönen är det viktigt att 
ge plats för personlig bön, därför säga orden “Gud hör varje hjärtas tysta bön” följt av en kort 
tystnad (20-30 sekunder), och sedan avsluta med “Amen”. 
 
Ovan ser ni de moment som måste vara med, men det är upp till er att utöka andakten med 
moment som ni anser tillför ytterligare reflektion och eftertanke. Detta kan var ljuständning med 
musik, men också rum efter andakten att få sitta kvar. 
   



Avsnitt 1 - Vilka är vi? 
 
Syftet med avsnitt 1 är att ni ska lära känna gruppen och börja tänka kring ledaruppdraget. 
 
Mål 

● Inse vikten av att gruppen är bekväma med varandra och känner varandra 
● Lära sig diskutera och samtala på ett bra och respektfullt sätt 

 
 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Namnrunda med rolig fakta (Gå ett varv där alla i gruppen säger sitt namn och någon 
rolig fakta om sig själva) 
 

● Namnlekar (Googla följande för namnlekar: Skaka hand och byt namn, namnduell, vilda 
västern lek) 
 

● Diskutera vad det innebär att samtala och diskutera på ett bra och respekt (Ni som leder 
får gärna berätta vad ni tycker att det innebär, nämn att man alltid ska försöka se det 
goda i vad folk säger, dvs att man alltid ska tänka att folk inte menar ont även om något 
de säger kanske råkar låta så. Nämn att man har rätt att ändra sig, så om man först stått 
på ena sidan i ett argument och sedan byter sida är det helt okej.) 
 

● De tre F:n (Övningsledaren markerar tydligt upp områden med orden, förhoppningar, 
förväntningar och farhågor. Deltagarna får sedan på post-it lappar skriva saker som de 
tycker passar in på orden och placera dessa på rätt plats. När alla börjar känna sig klara gå 
igenom orderna ett i taget och diskutera vad som står på lapparna vid det ordet. Allt sker 
anonymt.) 
 

 
 
Bibelord 
 
   



Avsnitt 2 - Ledarrollen 
 
Syftet med avsnitt 2 är att lära de blivande ledarna om vad en ledare bör och inte bör göra. 
 
Mål 

● Vad det innebär att vara ledare 
● Veta hur du som ledare agerar i möjliga situationer 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Do’s and Dont’s (Gruppen ska tillsammans diskutera fram tio egenskaper som en ledare 
bör ha och tio saker som en ledare absolut inte får göra. Beroende på gruppens storlek 
kan det vara bra att först diskutera i smågrupper och sedan i helgrupp. Anteckna det ni 
kommer fram till och spara till senare) 
 

● Scenario (Gruppledaren/Gruppledarna ska visa två olika lösningar till ett scenario som 
kan tänkas uppstå. Det ena ett bra agerande och det andra ett dåligt. Gruppen ska 
därefter diskutera och reflektera över agerandet och vad som var bra respektive dåligt.) 
 

 
Bibelord   



Avsnitt 3 - Ledare i kyrkan 
 
Syftet med avsnitt 3 är att förstå sig på uppdraget att vara ledare i Svenska Kyrkans 
verksamheter. 
 
Mål 

● Få kunskaper i hur det är att vara ledare på ett läger inom Svenska kyrkan 
● Vilken sorts ansvar krävs på ett kyrkligt läger 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Tala om för gruppen vilka olika roller som finns inom kyrkan (präster, diakoner, 
pedagoger, vaktmästare etc) och vad de olika rollerna har för funktion. Berätta även om 
den tystnadsplikt ledare har och hur den skiljer sig från prästers och diakoners. Berätta 
även om vårt ansvar som ledare att förkunna evangeliet, hur det är att vara en förebild 
inom kyrkan och alla de tusentals år gamla traditioner som existerar. 
 

● Diskutera Jesus egenskaper som ledare, vilka var bra och vilka var dåliga? 
 

● Introducera Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan som organisationer och hur de 
fungerar tillsammans. (Ta gärna kontakt med någon från distriktsstyrelsen om ni vill ha 
hjälp och stöd.) 

 
Bibelord   



Avsnitt 4 - Bibeln 
 
Syftet med avsnitt 4 är att få en utökad förståelse och kunskap kring bibeln än vad en fått genom 
konfirmandundervisning. 
 
Mål 

● Djupare förståelse av bibeln 
● Läst ett evangelium 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Repeterar hur man hittar i bibeln och dess böcker (Bok, kapitel, vers, systemet) 
 

● Evangelieläsning (Tillsammans läser ni Markusevangeliet, antingen högläsning i helgrupp 
eller i små grupper, eller tyst läsning var för sig. Efter varje kapitel pausar ni och 
reflekterar över det ni har läst.) 
 

● Dela upp deltagarna i grupper och låt dem dramatisera något av det ni har läst 
 
 
Bibelord   



Avsnitt 5 - Gruppdynamik 
 
Syftet med avsnitt 5 är att bättre förstå sig på hur en grupp fungerar och utvecklas med tiden. 
 
Mål 
 

● Kunskap om de olika stadierna en grupp kan befinna sig i 
● Vetskap om den egna individens identitet i en grupp 
● Förståelsen om att alla grupper är olika 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Föreläsning kring gruppdynamik och hur en grupp förändras över tid. 
 

● Mittleken (Ställ er i en ring och be alla välja två andra personer tyst för sig själva. De ska 
sedan försöka placera sig precis i mitten av dessa personer. Något som blir mycket svårt 
när alla försöker ställa sig mellan olika personer.) 
 

● Reflektion kring Mittleken och hur den kan återspegla en grupp 
 

● Diskussion kring vilka olika sorters deltagar typer det finns i en grupp, försök komma 
fram till lite olika sätt att bemöta de olika typerna i olika situationer. 
 

● Deltagar gestalning (Dela gruppen i två där ena halvan får låtsas vara ledare och andra 
halvan får låtsas vara de olika deltagartyperna, spela sedan överdrivet upp lite olika 
scenarier för att få prova på hur det känns. Rotera bland grupperna så alla får prova på så 
mycket som möjligt.) 

 
 
Bibelord   



Avsnitt 6 - Identitet (HBTQIA+, sexualitet, normer) 
 
Syftet med avsnitt 6 är att förstå oss på våra olikheter som människor. 
 
Mål 

● Förstå att alla människor är olika 
● Känna till hur det har utvecklats genom historien 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Gå igenom Svenska kyrkans värdegrund 
 

● Se tillbaka på kyrkan för att se hur det var förr (Hur har kyrkans syn förändrats genom 
tiden?, Vilka beslut har fått HBTQIA+ att bli inkluderade i kyrkan och vad finns kvar att 
arbeta med?) 
 

● Diskutera samhällsnormer och fördomar - finns koppling till tro och identitet? (Vad för 
olika samhällsnormer känner ni till om kyrkan? Har någon av er som troende stött på 
någon slags diskriminering på grund av tron?) 
 

● HBTQIA+ föreläsning (Vi i Distriktsstyrelsen kommer gärna ut och håller i denna 
föresläsningsdel om ni så önskar. Men ni kan också ta in någon som ni känner och anser 
vara bättre för just er grupp. Kontaktuppgifter till oss i SKUSS finns på sista sidan.) 

 
Bibelord 
   



Avsnitt 7 - Lekar och övningar 
 
Syftet med avsnitt 7 är att förstå hur lekar och övningar kan bidra till bra stämning och 
reflektion. 
 
Mål 

● Lära sig anpassa lekar och övningar efter gruppens olika behov 
● Få med sig lekar och övningar som kan användas i framtida ledaruppdrag 
● Inse hur viktigt det är att inkludera alla 
● Lära sig att analysera lekar och övningar så att man man vet om de är lämpliga innan man 

genomför dem i praktiken 
 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Fem påståenden i en 4-hörn övning (Det som är viktigt att tänka på i en 4-hörn övning är 
att det alltid ska finnas ett av hörnen som är ett “öppet hörn”.) 
 

● Lekpass (Lek med gruppen där de får prova på lite olika lekar från ett typiskt läger, var 
tydlig med när lekarna ni leker skulle vara passande baserat på det ni lärt er om 
gruppdynamik i avsnitt 5.) 
 

● Diskutera för- och nackdelar med lekar, tänk på aspekter i lekar som kanske är 
exkluderande, utlämnande, förnedrande med mera. Försök komma på lite lekar som ni 
kanske har lekt någon gång men som verkligen inte är passande. 

 
Bibelord 

   



Avsnitt 8 - Hållbart ledarskap 
 
Syftet med avsnitt 8 är att förstå hur viktigt det är att ta vara på sig själv för att en ska kunna vara 
en så bra ledare som möjligt. 
 
Mål 

● Inse att det är okej att pausa ibland 
● Vetskap om vilka rättigheter och skyldigheter du som ledare har och inte har 
● Få bättre koll på stress och hur det påverkar dig som människa 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Stress och återhämtning (Placera ut två a3 papper med rubrikerna “Stress” och 
“Återhämtning”, låt sedan deltagarna på post it lappar skriva ner saker de gör på en vecka 
och sedan placera lapparna på det papper som stämmer bäst. Gå sedan igenom och 
diskutera allt som står skrivet.) 
 

● Stress och återhämtning del 2 (Använd samma a3 papper som tidigare men ta bort de 
gamla post-it lapparna, den här gången får deltagarna istället skriva saker de tror en gör 
som ledare och placera ut dessa på papprena. Det kan här va bra om ni som har varit 
ledare tidigare skriver upp så många exempel som ni kan komma på så att deltagarna har 
något att utgå från när de skriver sina egna lappar.) 
 

● Påståenden på linje (Läs upp påståenden om skyldigheter och rättigheter som ni ledare 
har, deltagarna får sedan placera ut sig på en linje från 0-100 procent, diskutera sedan 
varje påstående i helgrupp.) 
Exempelpåståenden:  
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Avsnitt 9 - Ledare i praktiken 
 
Syftet med avsnitt 9 är att med hjälp av alla verktyg ni fått under tidigare avsnitt lära sig använda 
dem i praktiken. 
 
Mål 

● Få en form av erfarenhet av möjliga scenarier 
● Applicera det ni har lärt er i tidigare avsnitt 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Scenario (Dela gruppen i mindre grupper som sedan får komma på ett scenario som de 
tror skulle kunna hända, de ska sedan iscensätt ett bra och ett dåligt agerande som de får 
visa i helgrupp som sedan diskuteras.) 
 

● Leda lekar (Dela gruppen och be varje liten grupp tillsammans planera ett kort lekpass 
som de sedan leder helgruppen i) 
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Avsnitt 10 - Vem är jag som ledare? 
 
Syftet med avsnitt 10 är att ta reda på hur jag är som ledare och landa i min egen ledarroll inför 
framtida uppdrag. 
 
Mål 

● Försöka hitta min ledarroll 
● Hur kan jag utvecklas i min ledarroll 

 
Upplägg 
 
Detta är det vi anser bör vara med i upplägget men ni får gärna utöka med fler aktiviteter. 
 

● Prata om hur olika alla är som ledare (Ni som varit ledare på läger tidigare får gärna dela 
med er av hur ni är som ledare, är ni dem som jobbar lite mer i bakgrunden för att få allt 
att fungera, leder ni massvis med lekar och övningar, är du den som gärna är med på 
undervisningen, det finns mer så nämn det ni kan komma på.) 
 

● Do’s and Dont’s - reflektion (Ta fram det ni antecknade under Do’s and Dont’s och be 
deltagarna tänka efter noga om det är något de vill ändra på. De får sedan skriva ner vad 
de behöver jobba mer med och vad de tycker att de redan är duktiga på. Lite som de tre 
F:n, det de skriver sker helt anonymt) 
 

● Övning där en får prova att sätta sig in i lite olika ledarroller 
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Beslutsunderlag Digitala möten 

Vi befinner oss mitt i en pandemi. Första vågen kom och gick, sen har vi haft paus i ett par 

månader. Nu är den andra vågen här och det är dags för distriktsstyrelsen att hålla våra möten på 

distant i den mån det går! Vi vet att det finns en bättre känsla av att träffas, av att hålla våra 

möten digitalt. Men om kyrkoråd, kyrkofullmäktige och stiftsstyrelsen kan hålla möten digitalt så 

kan även vi göra det!  

  

Organisationsutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta 

att hålla resterande av sina möten digitalt  

att detta ska gälla alla distriktsstyrelsemöten, utskottsmöten o.s.v. 

att detta ska gälla tills restriktionerna ändras av Regeringen och Folkhälsomyndigheten 


