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Förslag till föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 8 
 

Datum  2020-12-11 
Tid  kl. 16.00 
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: Liv af Donner 
 1.6 Val av mötesjusterare 
       Föreslagen mötesjusterare: Amanda Ahlgren 
 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 Samarbete med Sensus 
2.6 Lokalavdelningsårsmöten 2021 
 

3. Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden föreligger.  
 
4. Avslutande formalia 
4.1 Personalfrågor 
4.2 Övriga frågor 
4.3 Nästa sammanträde 
4.4 Mötets avslutande 
   



 
Beslutsunderlag 3.1 XX 

 



AU – minnesanteckningar 2/12 2020 

Närvarande: Signe, Madeleine, Ludwig och Ida 

1. Halvtidsavstämning i styrelsen 

Signe informerade att hon kommit lite mer än halvvägs med detta.  

 

2. Arbetsgivarorganisationen 

Signe berättade om samtal hon haft med personer på vår arbetsgivarorganisation SKAO 

och möjligheten att ändra vårt medlemskap då stadgeändringar i SKAO gör det möjligt. 

Utskottet diskuterade vad dessa förändringar skulle innebära. 

 

Arbetsutskottet beslutade  att Signe ska gå vidare med att ändra vårt medlemskap. 

 

3. SENSUS 

Utskottet pratade om att vi har bjudit in Sara och Stefan från Sensus för att samtala med 

styrelsen på kommande styrelsemöte. 

 

4. Nästa styrelsemöte och julavslutning 

Utskottet diskuterade nästa styrelsemöte och aktivitet i anslutning till detta. 

 

5. Hur går det i utskotten? 

Utskottet gick igenom verksamheten i de olika utskotten och projekten. Arbetet flyter på 

och jul närmar sig.  

 



Minnesanteckningar OU6 03/12-20 

1. Bön 

Stina leder oss i bön. 

 

2. Vilka är här? 

Daniel, Anton, Ludwig, Amanda och Stina är med. 

 

3. Lägesrunda 

Vi mår alla bra. Studier och tentamen är över. 

 

4. Policys 

Stina lyfte att tidigare OU diskuterade en orosanmälan-policy. Ingenting vi behöver fixa just nu, 

men kan vara bra att diskutera och eventuellt skapa en. 

 

5. Demokrati 

Snart är det dags för årsmöten. Läs senare punkter. 

 

6. Medlemsvård 

Valberedningsutbildningen har nu varit. Ett nytt verktyg har införskaffats till valberedningen, nu 

kan medlemmar nominera till valberedningen via en hemsida, nominera.se/skuss.  

 

7. Kommunikation 

 1. Nyhetsbrev 

 En länk till fliken om kyrkovalet kommer att komma ut med Horisont nästa vecka. 

 

 2. Hemsidan 

 Daniel har uppdaterat lite på hemsidan, om årsmöten, distriktsstyrelsen, 

 arrangemang m.m. Bettina har fixat en länk om Kyrkovalet. 

 

 3. Sociala medier 

 Vi ska lägga upp en story om Midnattsvolleytävlingen på Instagram under de 

 kommande dagarna. 

 

8. Ledarutbildningen 

Arbetet fortgår. 

 

9. Samlingen 

Stina har mejlat till Feministpastorn. Hon är för tillfället osäker på hur maj månad ser ut, p.g.a. 

Covid-19 och konfirmandverksamhet. Vi diskuterar möjliga alternativ.  

 

10. STUB 

Arbetet fortgår.  



 

 

 

11. Uppdrag Global 

Det blev inget möte med Uppdrag Global-ledarna. För tillfället så är det 4 församlingar anmälda 

med ca 350 konfirmander.  

 

12. DÅM 

Vi har fått en offert från Suffra på 12.500 kronor. 

 

13. Pride 

Arbetet fortgår. 

 

14. Klimatutredning 

Undersöka om det går att anpassa miljöcertifieringen till något som vår organisation och våra 

lokalavdelningar kan följa. Stina kollar med förbundet och med Kristina. 

Vi diskuterar beslutet från motion 2019:1 från DÅM 2019 om att vi ska genomföra en 

klimatutredning kring hur arbetet i SKUSS klimatpåverkan kan utvecklas. Stina och Kristina har 

gjort detta, vi diskuterar hur den kan offentliggöras.  

 

15. Midnattsvolleyboll 

Vi har inte fått in några bidrag, Amanda och Ludwig ska göra en story som läggs ut på Instagram.  

 

16. Lokalavdelningars årsmöten 

Hur ser vi till att lokalavdelningarna har årsmöten? Vad kan de vilja tänkas ha för stöd från vår 

sida? Vi kollar med Suffra ifall det går att få till något typ av samarbete, ifall vi kan köpa deras 

tjänster till lokalavdelningarna. Stina kollar upp det. Vi tar upp att DS kommer behöva hjälpa till 

att trycka på och att vara med på alla årsmöten.  

Förbundet kommer att arrangera ett event för personal och anställda i Svenska Kyrkan om hur 

de kan peppa deras lokalavdelningar att hålla i sina årsmöten. Stina och Bettina deltar. Kollar om 

Daniel kan delta också.  

 

17. Kollekt 27 december 

Vår tanke är att be Madeleine att göra en video där hon vädjar. Antingen det eller att både 

Madeleine och Signe kör.  

 

18. Protokoll 

De protokoll vi saknar Jessicas signatur på väntar vi på att hon ska skicka tillbaka. Vi diskuterade 

även hur vi kan göra med online-signaturer, då vi har svårt att träffas. 

 

19. Utvärdering 

Ludwig önskar att vi gör en utvärdering. Kommer på mejl. 

 

20. Övriga frågor 

 20.1 Proposition till Distriktsårsmötet 2021 



 På Riksårsmötet 2020 så beslutades det om förändringar i stadgarnas tredje 

 paragraf vilket gör att vi måste ändra i våra stadgar också. Daniel ser över detta och 

 bereder ett förslag till nästa utskottsmöte. 

 

 

21. När är nästa möte 

Nästa möte blir 13 januari klockan 18.00. 
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Mötesanteckningar 4/12-2020 
Verksamhetsutskottet  

Mötet öppnar kl.16.30 

1. Vilka är här?  

Ida, Alex, Linnea, Klara och Bettina. Liv ansluter kl. 16.48 

2. Lägesrunda 

Alla mår bra, men det är mycket med plugg och tentor.  

3. Vem leder mötet?  

Ida leder dagens möte.  

4. Vem tar anteckningar?  

Bettina tar mötesanteckningar.  

5. Projektgenomgång 

Ljuspunkt vinter 

Vi har haft möte med gnistorna, de är pepp! Budgeten är på gång. Bussen är bokad. Anmälan 

behöver gå ut, projektgruppen kontaktar kansliet.  

Ljuspunkt Sommar 

Har haft ett möte och satt en budget. Datumförslag är på gång.  

Husarö junior och minior 

En preliminär budget har skapats och ett preliminärt datum har satts. Om två veckor har hela 

projektgruppen möte.  

SKUSS-skaparna 

Det rullar på! Två bidrag har lämnats in, men sista dagen för inlämning av bidrag har 

förlängts. Budgeten har satts.  

Barndagen 

Budgeten har satts. 

SKUSS-kvällar 

Har möte imorgon för att fixa budget och planera inför julaktiviteten. Planen är också att ha 

en SKUSS-kväll i januari med Among Us/andra spel.  

Mässa för Unga Vuxna 

Är inställt på grund av Covid-19. Budgeten är på gång.  

Fotbollscupen 

Budgeten är klar. En ansökan om att hyra planer av Stockholms stad är på gång. Skarpnäck 

SKB är också tillfrågade att vara med och planera cupen. Utskottet diskuterar vilken tid på 

året cupen ska äga rum, antingen senvår eller sensommar.  
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Ungdomsmässa 

Budgeten har satts. Detta ligger på is under den värsta pandemi-tiden. Lokalavdelningarna 

som tidigare fått frågan att vara värdar kontaktas igen i vår.  

 

6. Mötesdatum för resten av verksamhetsåret 

Torsdag 28 januari 18.30-20 

Torsdag 4 mars 18.30-20 

Onsdag 31 mars 18.30-20 

 

 



EU möte 7/12 2020 
 
Deltagare:  
Stina, Madeleine, Daniel, Amanda, Ludwig 
 
Lägesrunda:  
Det är grått och tråkigt, men allt rullar ändå på för oss alla.  
 
Husarö: 
Hur ser det ut där? Amanda undrar.  
För 2020 har det använts 121.500 kr (ca 40 000 kr kvar jämfört med budget) 
För 2021 är det budgeterat -134 500 kr  
 
Allmän info: 
Amanda har fått en fråga från fotbollscupen som hon bollade vidare till Madde. 
Daniel har fått frågor från SKUSS-kvällarna och Ljuspunkt sommar.   
Madeleine har fått frågor om Husarö junior och minior.  
 
De flesta frågor handlar om ”hur mycket pengar har vi att förhålla oss till”, svaren har där 
varit att projekten behöver göra en budget från scratch och se vad som är rimligt. Så får det 
redigeras utifrån behov och möjligheter på proppen.  
  
Något viktigt sen senast: 
Ludwig går igenom balansräkning och resultaträkning för 2020. 
 
Propp budget: 
Alla grupper har gjort projektbudgetar i tid! WOOP WOOP! BRA JOBBAT DS!  
Utskottet arbetar igenom ett förslag till budget inför propp. helgen.   
 
Guide- hur gör man budget (om vi hinner) annars gör vi det nästa möte: 
Vi skjuter på detta till första mötet i januari, så att vi kan fokusera på proppen och Husarö 
idag.  
 



Iu 1 
 
Dagordning: 
 
Mötet öppnades 18:35 
 
Närvarande:  
 
Linnea Ahdenkari 
 
Alexander Broberg Olsson 
 
Ida Oscarsson 
 
Lägesrunda: 
 
Vi är lite trötta men mår bra överlag 
 
Val av mötesordförande och sekreterare: 
 
Linnea valdes till mötesordförande samt till mötessekreterare 
 
Syfte med Iu: 
 
Vi pratade lite om syftet med Iu och sammanfattade det med att utskottets primära funktion 
kommer vara att spåna fram ideer i hur vi bäst driver ett internationellt engagemang inom 
Skuss och även hur vi bemöter det intresset som redan finns gällande internationella frågor 
bland våra medlemmar. 
 
Vad kan vi göra för att driva internationellt engagemang? 
 
Prata med agera volontärerna  
  
Ha en kampanj, miljötips per dag, fotoprojekt? 
 
Hur kan vi vara en bra länk med Agera Stockholm? 
 
Försöka etablera en regelbunden kontakt med dem och forma ett samarbete. 
 
Försöka få en Grundläggande kunskap om vad dem gör och ett sätt att få den kunskapen kan 
vara genom att delta på ett möte med Agera Stockholm.  
 
Linnea ser över möjligheterna för Iu att vara med på att av Agera Stockholms möten 



 
Mötet avslutades 18:52  
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	Bilaga 3. AU minnesanteckningar 201202
	Bilaga 4. Minnesanteckningar OU6
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