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      Distriktsstyrelsemöte 11 

Datum: 2020-03-23 

Plats: Via telefon 

Närvarande: 

Linnea Ahdenkari  

Amanda Ahlgren  

Ludwig Andersson  

Patrik Anglebjer  

Madeleine Friberg Ahlm 

Daniel Kevesäter  

Daniela Marovic 

Ida Oscarsson 

Jessica Regnér 

Signe Wolf 

Matilda Hellgren 

 

Anmält förhinder: 

-  

   

                         Frånvarande:  

                         Adjungerade: 

           Bettina Klinke Palacios 

           Stina Scott 

           

           Bilagor: 

         Bilaga 1: Föredragningslista 

                        Bilaga 2: Minnesanteckningar VU  

                        Bilaga 3: Minnesanteckningar OU  

                        Bilaga 4: Minnesanteckningar EU  

                     

 

1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat 19:20 
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2. Bön 

Vi bad Gud som haver tillsammans 

 

3. Val av mötesordförande 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att      välja Jessica Regnér till mötesordförande 

 

4. Val av mötessekreterare 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att      välja Matilda Hellgren till mötessekreterare 

 

5. Val av mötesjusterare och adjungerade 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att       välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesjusterare 

och att adjungera Stina Scott och Bettina Klinke Palacios.  

 

6. Mötets beslutanderätt 

Mötet fanns beslutmässigt 

 

7. Fastställande av föredragningslista 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att      fastställa föredragningslistan (bilaga 1) 

 

8. Lägesrunda 

Det är väldigt blandat, men vi lever och kämpar trots omständigheterna 

 

9. Föregående protokoll 

Distriktsstyrelsen beslutade 

att       lägga protokollet från DS10 till handlingarna 
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10. Rapporter 

1. Kansliet 

Kansliet har jobbat mycket med att förbereda inför Uppdrag Global och Ljuspunkt, och efter att 

båda arrangemangen ställdes in har vi "städat upp" det som behövdes göras. Bettina har deltagit 

på Sollentuna och Sundbybergs årsmöten. Vi har träffat stiftskansliet för att prata om vilka 

behov vi har av förvaring av SKUSS saker när vi måste flytta från Skolhuset. 

 

Det pågår just nu revision av vår verksamhet vilket innebär att revisorerna har en massa frågor 

om vår ekonomi och verksamhet. Kansliet jobbar på för fullt med att sammanställa 

årsmöteshandlingarna som kommer att skickas ut i början på nästa vecka när det varit 

motionsstopp. 

 

2. Stiftet  

Stiftskansliet har anpassat sig efter nuvarande läget med Covid-19. Detta innebär att Uppdrag 

Global blev inställt, att alla utbildningar och större möten ställts in och att alla som arbetar på 

stiftskansliet uppmanas att arbeta hemifrån. 

Ledningen vet inte hur länge det kommer att pågå, utan avvaktar vad Folkhälsomyndigheten 

säger, men vi får uppdateringar i slutet av varje vecka om hur det ser ut för veckan efter. Stort 

fokus för stiftskansliet är nu på att stötta församlingarna i deras verksamhet, med allt från 

personal till digitala lösningar/system. 

 

S:t Jacob delprojekt 3, där Stina är med som representant, har satts igång. Delprojektet fokuserar 

på själva utformningen och "innehållet" i S:t Jacobs kyrka. Stina har hittills framförallt i uppdrag 

att bevaka barn och ungas röster i processen och barn och ungas plats i kyrkan i framtiden. 

 

Det stora dopprojektet vi har gjort tillsammans med stiftskansliet har avslutats med bra 

feedback och gott resultat. 

 



 

 

 
 

4 

Stiftskansliet höll för SKUSS en kurs i orosanmälningar, flera från styrelsen deltog och ett gäng 

gnistor. Utbildningen var väldigt uppskattad och bidrog till en del tankar kring hur styrelsen kan 

jobba vidare med dessa frågor. 

 

3. Arbetsutskottet 

Har haft möte om bland annat överlämningar efter DÅM.  

Jessica och Signe har haft möte med Solveig i en vidare diskussion om avtalsförhandlingen. De 

har också haft utvecklingssamtal med kansliet 

 

4. Verksamhetsutskottet 

 

VU har slagits ganska hårt av COVID19. De har tyvärr behövt besluta att ställa in arrangemang. 

Ljuspunkt blev inställt, nästa MUV 5e april ställs in, även motionsskrivarkvällen som skulle varit 

på torsdag. 

 

VU kollar vidare hur det finns intresse att vara ledare/gnista och projektgrupp för Ljuspunkt 

sommar, husarö Junior Minior och barndagen under Pride.  

 

Ungdomsmässa; Högalid har varit intresserade av att arrangera en ungdomsmässa med Harry 

Potter-tema men det skjuts upp. Täby är också taggade, eventuellt sätts ett datum i höst 

 

Se minnesanteckningar (bilaga 2) 

 

5. Organisationsutskottet 

Arbetet fortgår, arbetet fortsätter med kommunikationspolicyn. Ludwig och Madeleine ska ha 

möte med Linda inför Pride,  

Just nu är det inte så många anmälda till DÅM, peppa gärna Lokalavdelningarna att anmäla sig. 

Sollentuna har inte några större problem med att vi hyr in oss trots omständigheterna.  
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Se minnesanteckningar ( bilaga 3) 

 

6. Förbundet 

Går ut med rekommendation att ställa in läger, både externt och internt. Propositioner har 

kommit ut inför RÅM, dessa finns på förbundets hemsida.  

 

7. Friluftsutskottet 

Har inte haft något möte sen förra distriktsstyrelsemötet, men har möte på onsdag 

 

8.  SKUGG/ Internationella utskottet 

Har bara träffats inför Uppdrag Global som ändå inte blev av. På DÅM ska SKUGG eventuellt få ha 

ett bord för att kompensera detta 

 

  9. Ekonomiutskottet 

Arbetet fortgår, se bilaga 4.  

 

1. Lokalavdelningsbesök 

 

Matilda och Bettina har varit på årsmöte i Sollentuna och Sundbyberg 

Linnea och Madeleine har varit på årsmöte i Enskede-Årsta  

 

2. Stiftsstyrelsens internationella utskott 

Arbetet fortgår. De hade möte idag, digitalt för de som ville. Ganska kort möte, det sades inte så 

mycket.  

 

Kommenterad [1]: Står egentligen internationella 
utskottet i föredragningslistan, men visst är det de som 
heter SKUGG nu? 
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11. Bordlagda frågor 

      Inga bordlagda frågor 

12. Beslutsuppföljning 

 

 

 

13. Personalfrågor 

Arvoderade arbetsledningen har haft utvecklingssamtal med kansliet 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor  

 

 

15. Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum den 9e april 

 

16. Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades kl 20:04 
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_____________________ 
Mötesordförande 

_____________________ 
Mötessekreterare 

 

_____________________ 
Mötesjusterare 

 


