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Kallelse till styrelsemöte DS9 2020/21
Kallade
Signe Wolf
Madeleine Friberg Ahlm
Linnea Ahdenkari
Amanda Ahlgren
Ludwig Andersson
Alexander Broberg Olsson
Liv af Donner
Klara Gäfvert
Matilda Hellgren
Daniel Kevesäter
Anton Nyman
Ida Oscarsson

Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

För kännedom

Bettina Klinke Palacios
Stina Scott

Konsulent
Konsulent

Datum och tid

17 januari 2021 ca kl. 13.00

Plats

Zoom

Föreslagna mötesfunktionärer
Mötesordförande
Mötessekreterare
Mötesjusterare

Signe Wolf
XX
XX
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Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 9
Datum
Tid
Plats
Verksamhetsår

2021-01-17
ca kl. 13
Zoom
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: XX
1.6 Val av mötesjusterare
Föreslagen mötesjusterare: XX
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 Styrelsearbete

3. Beslutsärenden

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

Beslutsunderlag 3.1 XX

Minnesanteckningar AU-möte 6/1 2021
Närvarande: Signe, Madeleine, Ida och Ludwig
1. Personalfrågor
Signe informerade om vad som ska göras efter att medlemskapet i SKAO ändrats.
2. Bokslut
Utskottet diskuterade hur bokslutet ska hanteras och processen med revisorerna.
3. Ungdomsrådgivare
Utskottet diskuterade det underlag som kansliet tagit fram gällande ungdomsrådgivare och
vilken inställning utskottet har till dessa.
4. Styrelsehelgen
Utskottet diskuterade upplägget på styrelsehelgen och planerade för genomförandet.
5. Styrelsemöte
Utskottet diskuterade styrelsemötet som ska hållas på söndag den 17 januari och vad som
ska tas upp då. En punkt ska läggas till gällande styrelsearbete och hur vi som styrelse
arbetar med att involvera nya ledamöter på ett bättre sätt.
6. Styrelsens arbete
Utskottet gick kort igenom vad som är på gång i de olika utskotten och generellt i
styrelsearbetet.

1. Vilka är här?
Ludwig, Amanda, Anton, Daniel, Stina
2. Lägesrunda
Många börjar snart plugga för terminen, det är spännande och roligt.
3. Policys
Ljuspunktsgruppen ska gå igenom drogpolicyn med alla gnistor etc. på nästa möte.
4. Demokrati
De i DS som var intresserade av deltagande i demokratigruppen på förbundet har fått
mail för att gå med i gruppen.
5. Medlemsvård
Ungdomsgrupper i församlingen börjar komma igång nu för terminen. Förnyelsen av
medlemmar har börjat, vi måste peppa!!!
6. Kommunikation
1. Nyhetsbrev DÅM (digitalt!), STUBen, årsmötesskolan.
2. Hemsidan Amanda har gått igenom och skickat förslag till Bettina.
3. Sociala medier Första årsmötesskolevideon har kommit upp på instagram.
7. Ledarutbildningen Arbetet fortgår. OU ser gärna att den är klar till STUBen i mars. Alla
planerar varsin men de hålls två och två.
1 = Anton, Daniel
2 = Daniel, Anton
3 = Amanda, Ludwig
4 = Ludwig, Amanda
Stina ser till att öppna en anmälan. Ludwig fixar text till anmälan. Målet är att OU ses och
håller dagen tillsammans fysiskt, men avvaktar med ett beslut kring detta.
8. Samlingen
Arbetet fortgår.
9. STUB
Kommer behöva bli digital. Behöver detaljplaneras. OU delar upp de olika delarna mellan
sig.
10. Uppdrag Global
Arbetet fortgår.
11. DÅM
DÅM kommer planeras för att genomföras digitalt, förhoppningen är att DS och presidie
kan ses fysiskt men ombud deltar digitalt. Vi diskuterar lokalfrågan, Sollentuna har mailat
och frågat hur det ser ut. Stina kollar runt lite i den frågan. Suffra är bokat. Finns det nåt
vi kan skicka till alla ombud, nån goodiebag eller nåt sånt?
12. Pride
Arbetet fortsätter, Linda som var ansvarig förra året från stiftskansliets sida är tjänstledig.
Arbetsuppgiften finns dock kvar. Vi får påminna dom om att vi ska vara med.
13. Klimatutredning

Arbetet fortgår. Stina ska kontakta Kristina
14. Midnattsvolleyboll
Inga bidrag har kommit in till tävlingen än! SÅ TRÅKIGT när vi är så pepp på tävlingen
och priserna! Vi avslutar tävlingen om två dagar, men kör den igen senare under året!
15. Lokalavdelningars årsmöten
Det börjar rulla igång, vi kollar över vilka som har bokat och vilka som behövs peppas.
16. Protokoll
Daniel skriver protokoll på styrelsehelgen.
17. Propositioner från OU
Daniel har förberett en stadgeändringspropp. DS går igenom på styrelsemötet.
18. Övriga frågor
Digital signering: Stina har kollat upp lite olika förslag, är det nåt som är aktuellt för oss.
Bland annat i och med att swedbank inte gillar digitala underskrifter så avvaktar vi med
denna lösning.
Protokollen från Jessica: Är påskrivna och klara.
19. När är nästa möte
OU8: 9 feb, preliminärbokat (om inte massa LA årsmöten trillar in)
20. Bön
Vi avslutar mötet med att Daniel leder oss i bön.

Bön
Mötet avslutades med bön.
Närvarande
Daniel Kevesäter
Madeleine Friberg Ahlm
Liv af Donner
Ludwig Andersson
Amanda Ahlgren
Lägesrunda
Vi mår alla bra, studierna drar igång igen efter lov, mycket som händer på jobben o.s.v.
Budget 2021-2022
Amanda lyfte från FUs sida att det är orimligt med de höga hyresintäkterna för förvaltningen. Vi
beslutade att halvera dem till 40 000.
Vi fortsätter att gå igenom de kategorier vi lämnade lösa efter förra mötet som handlade om
personal, kansli, samlingskonto o.s.v.
Guide för projektbudgetar
Vi skapade en guide för hur styrelsen i framtiden skriver ihop projektbudgetar. Både förarbetet och
hur vi arbetar i mallarna. Dokumentet är upplagt i Ekonomimappen.
Slutetappen av verksamhetsåret
Vi tog upp och diskuterade resterande av verksamhetsåret. Är det något vi känner att vi skulle
behöva ha bättre koll på?
Nästa möte
8 januari klockan 18.00.

