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Protokoll DS5 
 
Datum  2020-11-19                                      Verksamhetsår 2020/21 
Tid  kl. 17.59 – 21.18 
Plats  Zoom 
 
 
  

Närvarande: 
Amanda Ahlgren 
Ludwig Andersson 
Alexander Broberg Olsson 
Liv af Donner 
Madeleine Friberg Ahlm 
Klara Gäfvert 
Matilda Hellgren 
Daniel Kevesäter 
Anton Nyman 
Ida Oscarsson 
Signe Wolf 
 
                    
Anmält förhinder: 
Linnea Ahdenkari 
  
Adjungerade: 
Maria Bergstrand (1-2.5) 
Andreas Holmberg (1-2.5) 
Bettina Klinke 
Stina Scott 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Kallelse DS7 
Bilaga 2 - Förslag till föredragningslista 
Bilaga 3 - AU minnesanteckningar 
Bilaga 4 - Minnesanteckningar OU 
Bilaga 5 - EUmöte minnesanteckningar 
Bilaga 6 - Nya ledarutbildningen 
Bilaga 7 - Beslutsunderlag Digitala möten 
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1.    Inledande formalia 
1.1 Mötets öppnande 

Ordförande Signe Wolf förklarade mötet öppnat 17:59. 
 

1.2 Bön eller psalm 
Madeleine Friberg Ahlm ledde oss i bön. 
 

1.3 Lägesrunda 
Maria Bergstrand och Andreas Holmberg fick presentera sig lite närmare. Det är på det 
stora hela bra med de flesta, vissa som är lite trötta. Folk är peppade på möte. 
 

1.4 Val av mötesordförande 
Föreslagen mötesordförande: Signe Wolf 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Signe Wolf till mötesordförande. 
 

1.5 Val av mötessekreterare 
Föreslagen mötessekreterare: Anton Nyman 
 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Anton Nyman till mötessekreterare. 
 

1.6 Val av mötesjusterare 
Föreslagen mötesjusterare: Madeleine Friberg Ahlm 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesjusterare. 
 

1.7 Val av adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att adjungera Bettina Klinke Palacios, Stina Scott, Maria Bergstrand och Andreas 
Holmberg. 
 

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 (Se bilaga 2). 
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1.10 Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS6 till handlingarna. 

 
2.    Informationsärenden 

 
2.1 Rapporter 

a. Förbundet  
Ludwig informerade att förbundsstyrelsen har haft ett digitalt möte där bland 
annat budget och bokslut har diskuterats. Rikshelgen 2021 kommer vara 15-17 
oktober, en helg för alla som sitter som förtroendevalda på distriktsnivå i hela 
Sverige. Matilda informerade om det nya avsnittet av arbetsgruppspodden för tro 
och identitet. Arbetsgruppen för normmedvetet arbete söker medlemmar. 
 

b. Kansliet  
Stina och Bettina berättade att kansliet har jobbat med det sista med 
engagemangsstrategin. Bettina har tagit fram en sociala medier kalender (excel-fil) 
på driven, för att vi lättare ska kunna planera in hur, vart och när vi 
kommunicerar. Tanken är att utskotten ska kunna gå in och lägga till vad vi ska 
kommunicera i dokumentet. Medlemsrapporteringen har påbörjats, det ser bra ut 
just nu. Vid årsskiftet behöver alla lokalavdelningar ha 2 kontaktpersoner och 1 
registeransvarig registrerade på medlemssidan. Dock ser kansliet redan nu att vi 
behöver jobba med att stötta lokalavdelningarna mycket i januari/februari med 
årsmöten och verksamhetsberättelser. Kansliet har också påbörjat arbetet med 
kyrkovalet, med fokus på information om hur man gör för att bli förtroendevald. 
Information till våra medlemmar kommer komma ut på hemsidan och på sociala 
medier. Information till nomineringsgrupper kommer komma ut på 
stiftsorganisationens intranät.  
 

c. Stiftet  
Stina och Bettina berättade att Elisabet i Team018 varit sjuk. Hon har också fyllt 
50 år så vi skickade blommor från styrelsen och kansliet som grattis. Mötesplats 
konfirmand (en utbildningsdag för de i församling som jobbar med 
konfirmander) skulle ha varit nu i veckan, men blev inställt och uppskjutet till 
senare datum. Tema var de nya konfirmandriktlinjerna. Stiftskansliet har fått en 
presentation av den nya organisationen och de roller som ska finnas på 
stiftskansliet. Arkitekten har också presenterat hur det nya kansliet ska se ut.  
 
Arbetet med Jacobs kyrka fortsätter, ett beslut om vad som ska prioriteras i 
kyrkorummet (plats för mötesrum för interna möten, plats för mötesrum för 
externa möten, möjlighet till gudstjänst, möjlighet till konsert, pedagogiskt 
uppvisande av föremål etc.) och budget ska styrgruppen snart ta. 
 
Signe pratade om organisationsbidrag och lokalfrågan, hur vi ska lösa det med 
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lokaler till våren. 
 

d. Arbetsutskottet (AU) 
Signe föredrog punkten, och pratade mest om kyrkovalet (se bilaga 3). 
 

e. Organisationsutskottet (OU) 
Ludwig föredrog punkten, allt finns att läsa om i de senaste 
minnesanteckningarna (Se bilaga 4). 
 

f. Verksamhetsutskottet (VU) 
Ida föredrog punkten, inget nytt möte sedan senaste DS möte. Ida har börjat 
stämma av med resten av VU för att se hur de känner kring sin post i VU. 
Projektgruppen för ljuspunkt vinter arbetar för fullt. Husarö junior och minor 
har haft möte. God feedback från SKUSS-kvällarna. Matilda pratade om hur vi 
ska göra med digitala andakter. 
 

g. Ekonomiutskottet (EU) 
Madeleine föredrog punkten, EU har kollat igenom budgeten. Innan 6:e 
december ska alla projektbudgetar finnas uppe på driven (se bilaga 5). 
 

h. Internationella utskottet – SKUGG (IU) 
Arbetet fortgår. Stiftsstyrelsens internationella utskott har haft möte där Signe har 
närvarat. 
 

i. Friluftsutskottet (FU) 
Amanda föredrog punkten. Inställt möte 23:e november. FU har blivit inbjudna 
att delta vid styrelsehelgen i januari. 
 

j. Lokalavdelningsbesök 
Ida och Linnea har varit på besök i Haninge. 
 

2.2 Beslutsuppföljning 
Drogpolicyn har lagts upp på hemsidan. 
 

2.3 Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 
 

2.4 SKUSS och Covid-19 
Signe inledde och pratade om att vi befinner oss i ett allvarligt läge, väldigt tråkigt med 
den nuvarande situationen. Situationen har påverkat vissa delar av våra aktiviteter och 
framförallt hur en tänker vid planering. Ludwig informerade att vi skjuter upp deadline 
för volleybolltävlingen.  
 

2.5 Besök från biskop Andreas 
Andreas inledde med att berätta att han vill ha hjälp från oss i DS att få bättre koll på vad 
unga i kyrkan vill och tänker. I nuläget tenderar de ungas bidrag falla mellan stolarna i 
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Andreas informationsflöde, något som han gärna vill ändra på. Ungdomsrådgivare är en 
beprövad idé som verkar fungera, men det kan säkerligen finnas andra sätt att lösa det på.  
 
Ungdomsrådgivare är ungdomar som utses av biskop Mikael i Västerås för att hjälpa till 
med ungdomsfrågor så att Mikael kan hålla sig uppdaterad. De träffas en gång per termin 
och är ibland med på kyrkomötet som observatörer för att hjälpa Mikael med diskussion. 
 
Styrelsen diskuterade detta och ställde frågor till biskop Andreas. Diskussionen handlade 
bland annat om att sprida kunskap bland unga vad en biskop gör och att skapa kontakter 
så att ungas perspektiv på frågor når biskopen. Att lyfta in barn och unga vid biskopens 
visitation i församlingar och kontrakt lyftes särskilt och diskuterades.  
 
Andreas och Maria delade avslutningsvis med sig av sina tankar och idéer, Andreas lyfte 
att han var positiv till att i samarbete med SKUSS arbeta fram någon form av 
ungdomsrådgivare. 
 
Mötets ajournerades kl 19:27 och återupptogs kl 19:36 
 

2.6 Medlemsrekryteringskampanj 
Stina och Bettina höll en presentation om hur medlemsrekryteringskampanjen har gått. 
Styrelsen diskuterade tankar kring hur vi kan förbättra den inför framtiden. 
 
Mötet ajournerades kl 20:26 och återupptogs kl 20:31 
 

2.7 Ledarutbildning 
Madeleine introducerade anledningar till att den nya ledarutbildningen skapats (se bilaga 
6). 
Styrelsen diskuterade kring ledarutbildningen och dess utformning. 
 

2.8 Kyrkovalet 
Signe höll en kort presentation om kyrkoval. Kyrkovalet kommer vara 19 september 
2021. Tanken är att i en första satsning ge ungdomar kontaktuppgifter så att de kan sätta 
upp sig på nomineringslistor. En andra satsning för att peppa till valet. Diskussion kring 
vad vi kan göra uppstod i styrelsen. 
 
 

3.    Beslutsärenden 
3.1 Digitala möten 

Daniel föredrog punkten och beslutsunderlaget (se bilaga 7). Styrelsen fick möjligheter att 
ställa frågor och diskutera. 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att  hålla resterande av sina möten digitalt  
att detta ska gälla alla distriktsstyrelsemöten, utskottsmöten o.s.v. 
att detta ska gälla tills restriktionerna ändras 
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3.2 Bordlagda frågor 
Det fanns inga bordlagda frågor att ta upp. 

  
4.    Avslutande formalia 
 
4.1 Personalfrågor 

Det fanns inga personalfrågor att diskutera. 
 

4.2 Övriga frågor 
Signe Wolf informerade om att vi fått förfrågan att delta på regnbågsmässan och 
uppmanade att kontakta Signe vid intresse. 
 

4.3 Projektbudget 
Daniel representerade EU med en kort genomgång av hur projektbudgetar fungerar. 
 

4.4 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde kommer att äga rum den 11/12, digitalt via zoom. 
 

4.5 Mötets avslutande 
Mötesordförande Signe förklarar mötet för avslutat kl 21:18 

 
  

 


