
 

Protokoll DS8 
 
Datum 2020-12-11                                      Verksamhetsår 2020/21 
Tid kl. 16.03 – 18.06 
Plats Via Zoom 
 
 
  

Närvarande: 
Linnea Ahdenkari 
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: 
  
Adjungerade: 
Bettina Klinke Palacios 
Stina Scott 
Sara Björk (med till punkt 2.5) 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Kallelse DS8 
Bilaga 2. Förslag till föredragningslista 
Bilaga 3. AU minnesanteckningar 201202 
Bilaga 4. Minnesanteckningar OU6 
Bilaga 5. Mötesanteckningar VU 20-12-04 
Bilaga 6. EU möte 7dec 
Bilaga 7. Minnesanteckningar IU 
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1.  Inledande formalia 

1.1 Mötets öppnande 
Ordförande Signe Wolf förklarade mötet öppnat 16:03. 
 

1.2 Bön eller psalm 
Signe Wolf läste julevangeliet. 
 

1.3 Lägesrunda 
Alla presenterade sig då Sara Björk var med på mötet. De flesta av oss mådde bra men 
många var lite trötta. Folk är peppade på jul! 

 
1.4 Val av mötesordförande 

Föreslagen mötesordförande: Signe Wolf 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Signe Wolf till mötesordförande. 
 

1.5 Val av mötessekreterare 
Föreslagen mötessekreterare: Liv af Donner 
 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Liv af Donner till mötessekreterare. 
 

1.6 Val av mötesjusterare 
Föreslagen mötesjusterare: Amanda Ahlgren 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Amanda Ahlgren till mötesjusterare. 
 

1.7 Val av adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att adjungera Sara Björk, Bettina Klinke Palacios och Stina Scott. 
 

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 med tillägg för 2.6 
Lokalavdelningsårsmöten 2021. 
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1.10 Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS7 till handlingarna. 

 
2.   Informationsärenden 

2.1 Rapporter 
a. Förbundet 

Signe informerade om att Rebecka från förbundet har tillfrågat om någon av oss 
är intresserade av att sitta med i Demokratigruppen. Ludwig, Amanda och Daniel 
var intresserade.  
 
Bettina informerade om att man inte längre kommer kunna skicka Ja via sms för 
att fortsätta vara medlem efter årsskiftet. Man måste anmäla sig via länk. 
Distriktsstyrelsen skickar vidare till förbundet att funktionen är viktig för att 
behålla medlemmar. 
 
Stina berättar om att de kommer gå ut med VoteIt som system för 
lokalavdelningsårsmöten. Vidare uppmanas styrelsen att höra av sig till Stina om 
någon är bra på detta system då ingen information kommer att skickas ut från 
förbundet till lokalavdelningen. 
 
Ludwig informerar att förbundet har haft möte med valberedningen inför RÅM. 
 

b. Kansliet 
Kansliet är lediga mellan den 22 december-6 januari. De har deltagit på 
Barnrättsdagarna (skulle ha varit en fysisk konferens men blev digital) där de har 
fått fördjupa sina kunskaper inom barnrättsfrågor, exempelvis metoder för BKA, 
demokratiarbete för barn och unga m.m. 
 
De har fått frågan från Biskop Andreas efter att han var med på förra DS-mötet 
att ta fram förslag på hur han praktiskt kan utforma ett ungdomsråd och kansliet 
har börjat skissa på några förslag. 
 
Mycket arbete handlar också om att se till att alla lokalavdelningar 
medlemsrapporterar innan årsskiftet, i dagsläget är det några lokalavdelningar 
som de fokuserar på. De har, tillsammans med Daniel, satt upp en plan för hur 
SKUSS ska kunna stötta LA:s med årsmöten i pandemi-tider. 
 
Hurra - Stina har nu en skrivare hemma hos sig och kan skriva ut SKUSS-saker 
och posta om det behövs. 
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c. Stiftet 

De som bestämmer kring Sankt Jacobs kyrka har nu tagit ett beslut att under 
2021 inte påbörja ombyggnadsarbete utan istället fokusera på renovering och 
underhåll. Det beslutet har tagits för att det ekonomiska behöver lösas för 
ombyggnaden innan en mer ordentlig plan för det tas. 
 
Stiftskansliet är fortfarande i en förändringsprocess där en "ny" organisation 
förväntas vara på plats i början på nästa år. Vi vet inte ännu riktigt vart SKUSS 
finns med i bilden men eftersom att stiftskansliet säger att barn och unga ska vara 
ett genomsyrande perspektiv (finnas med i allt vi gör) så hoppas vi att SKUSS får 
en självklar plats. Mer vet vi nog i början på nästa år. 
 
Signe berättade att hon och Madeleine har varit på Samrådet. Där diskuterades St 
Jacob, kyrkovalet och samarbetsavtal bland annat. Även personalfrågor och 
ekonomi. 
 
Stina berättade om Barnkonsekvensanalysen som gjorts till St Jacobs kyrkan. 
 

d. Arbetsutskottet (AU) 
Se Bilaga 3. AU minnesanteckningar 20-12-02 
 

e. Organisationsutskottet (OU) 
Se Bilaga 4. Minnesanteckningar OU6 
 

f. Verksamhetsutskottet (VU) 
Se Bilaga 5. Mötesanteckningar VU 20-12-04 
 

g. Ekonomiutskottet (EU) 
Se Bilaga 6. EU möte 7dec 
 
Utkast på budget har gjorts med vissa justeringar utifrån vad som kändes rimligt. 
 

h. Internationella utskottet – SKUGG (IU) 
Se Bilaga 7. Minnesanteckningar IU 
 

i. Friluftsutskottet (FU) 
Amanda informerade om att de har haft möte nu i veckan. FU har fått inbjudan 
till propphelgen och kommer att vara med på lördagen. De har gått igenom 
budget och hur de har förhållit sig till denna. Det finns två grupper som har 
preliminärbokat Husarö inför sommaren 2021. FU har bestämt datum för 
Uppbyggnadshelgen, vilket blir 13-16 maj. De har även pratat om hur de ska 
förhålla sig till covid-19 och anpassa arbetet kring Husarö. 
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j. Kontakt med lokalavdelningarna 

Inga lokalavdelningsbesök har gjorts sedan förra mötet. 
 

2.2 Beslutsuppföljning 
Det tog beslut om att ha digitala möten på förra distriktsstyrelsemötet och detta följs till 
restriktionerna ändras. 
 

2.3 Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 
 

2.4 SKUSS och Covid-19 
Nya restriktioner har kommit. 8 personers gränsen har förlängts till över jul och nyår. 
Distriktsstyrelsen får ha i åtanke att styrelsehelgen eventuellt blir digital. Det har även 
kommit råd och restriktioner till hur man ska förhålla sig med verksamheter under våren. 
Se till att kolla över dessa innan projekt påbörjas. 
 
Linnea föreslår att införa någon form av läxhjälp digitalt som skulle kunna anordnas av 
SKUSS-kvällar då gymnasiet och även högstadiet ska studera på distans. 
 
Signe informerar om att Västerås distrikt har frågat om att samarbeta i någon digital 
aktivitet. Flera andra distrikt verkar intresserade. 
 

2.5 Samarbete med Sensus 
Sara Björk från Sensus höll en presentation om vad Sensus är och gör. Sara berättar om 
vad folkbildning innebär och att mycket av SKUSS verksamhet ingår i detta. Detta 
möjliggör att SKUSS kan arbeta tillsammans med Sensus. 
 
Det finns en mängd olika resurser som SKUSS skulle kunna använda sig mer av. 
Ledarutveckling, studiematerial, ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser, lokaler och även 
ett stort nätverk. 
 
Signe uppmanade DS till att se över vilka av våra verksamheter som kan rapporteras in 
till Sensus. Madeleine föreslår att rapportera in den nya ledarutbildningen. Då kan vi få 
hjälp med denna samtidigt som det stärker samarbetet. 
 
Mötet ajournerades kl 16.58 och återupptogs 17.05. 
 

2.6 Lokalavdelningsårsmöten 2021 
Daniel, Stina och Bettina har haft ett möte där de har spånat kring hur SKUSS kan hjälpa 
lokalavdelningar med deras årsmöten i år då de kommer bli digitala. De kom fram till att 
vi kan dela med oss av vårt zoom-konto, göra en DS-presidiepool och göra kortare 
filmer om hur mötet hålls. Vi ska även hålla en zoom-kväll med information, Daniel och 
Liv ansvarar. En kommunikationsplan har lagts upp. 
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Stina har ordnat tre dokument som beskriver hur läget ser ut för olika lokalavdelningar, 
ifyllnadsdokument för presidiepool och en mall för lokalavdelningsutskick. Allt detta 
kommer att skickas ut och ligger även på driven. 
 
Klara föreslog att vi ska fixa ett dokument över hur ett årsmöte ska se ut för en 
lokalavdelning som inte har en styrelse. 
 

3.   Beslutsärenden 
3.1 Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor att ta upp. 
  
4.   Avslutande formalia 

4.1 Personalfrågor 
Signe Wolf föredrog punkten. 
 

4.2 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
4.3 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir under propphelgen, 15-16 januari. 
 

4.4 Mötets avslutande 
Mötesordförande Signe Wolf förklarade mötet avslutat 18:06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ ________________________ 

Mötesordförande   Mötessekreterare            Justerare 
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