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Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 10
Datum
Tid
Plats
Verksamhetsår

2021-02-15
kl. 18.30 – 21.00
XX
2020/21

1.

Inledande formalia
1.1 Mötets öppnande
1.2 Bön eller psalm
1.3 Lägesrunda
1.4 Val av mötesordförande
Föreslagen mötesordförande: Madeleine Friberg Ahlm
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

3. Beslutsärenden
3.1 Husarö
3.2 Kyrkosångsförbundet
3.3 Samarbete Sensus
4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor
4.2 Övriga frågor
4.3 Nästa sammanträde
4.4 Mötets avslutande

Beslutsunderlag 3.1 Husarö
Distriktsstyrelsen diskuterade under styrelsehelgen tillsammans med
friluftsutskottet om Husarö lägerplats framtid och utveckling. Det kom upp flera
förslag på vad vi som styrelse kan använda vår lägerplats till och hur vi kan
utveckla lägerplatsen. För att komma vidare i arbetet tror jag att en mindre grupp
behöver arbeta vidare med de tankar som kom upp och ta fram ett utkast på plan
som styrelsen kan diskutera och sedan besluta om.
Utifrån de diskussionerna föreslås distriktsstyrelsen besluta
att u ppdra åt xx, xx, xx att ta fram ett utkast på 5 och 10 års plan för lägerplatsen
och arbetet med lägerplatsen som styrelsen i helhet sedan kan diskutera.
att uppdra åt arbetsutskottet att planera in regelbundna samråd mellan
distriktsstyrelsen och friluftsutskottet angående Husarö.
Vänliga hälsningar,
Signe Wolf
Beslutsunderlag 3.2 Kyrkosångsförbundet

Beslutsunderlag 3.3 Samarbete Sensus
SKUSS har idag ett samarbete med Sensus där vi utbyter erfarenheter och
kunskaper. Men vi har också synliggjort att vårt samarbete kan stärkas och att vi
genom ett starkare samarbete kan utveckla vår verksamhet. På styrelsens möte i
december besökte Sara från Sensus styrelsen och berättade mer om Sensus och
vilka resurser och möjligheter som finns i vårt samarbete. Vi har även börjat
samtala om att stärka vårt samarbete genom att teckna ett samarbetsavtal eller en
skriftlig avsiktsförklaring. Genom att ta upp denna punkt på styrelsemötet så
uppmuntras det även att styrelseledamöter lyfter vad de tycker är viktigt att ta med
i ett sådant avtal eller avsiktsförklaring.
Därför föreslås distriktsstyrelsen besluta
att ge arbetsutskottet mandat att föra samtal med företrädare för Sensus om att ta
fram ett skriftligt samarbetsavtal eller avsiktsförklaring.
Vänliga hälsningar,
Signe Wolf

AU minnesanteckningar
Närvaro: Signe, Madde, Ida och Ludwig
- Personalfrågor, rapport från arvoderade arbetsledning
Arbetet fortgår. Bettina kommer få en ny dator till veckan.
- Sensus samarbete
Utskottet diskuterade att skriva någon form av avtal eller avsiktsförklaring med Sensus. Utskottet
beslutade att ta upp det med styrelsen.
- Utvärdering styrelsearbete
Utskottet diskuterade hur en enkät för att utvärdera styrelsearbetet kan se ut och vilka frågor som är
bra att få med.
- Bokslut
Den 31/3 kl. 13-14 är slutrevisionsmöte. Madde kan vara med, Signe och Ludwig ska försöka vara
med.
- Nästa DS-möte
Signe berättade att Madde kommer leda styrelsemötet den 15e februari. Vilka punkter som ska tas
upp diskuterades.
- Löpande arbete i styrelsen/hur går det i utskotten?
VU har haft möte och Ida berättade från det mötet. OU och EU har möte senare i veckan.

Anteckningar, OU8, 9/2-2021
1. Bön
Vi avslutade mötet med att be en kvällsbön tillsammans.
2. Vilka är här?
Ludwig, Amanda, Daniel, Anton, Stina
3. Lägesrunda
Alla mår bra, det är mycket just nu med skolor och sånt.
4. Policys
Arbetet fortgår
5. Demokrati
LA årsmöten har kört igång.
Valberedningen har pratat med alla i DS, och sociala medie-kampanj har börjat.
6. Medlemsvård
Årsmöten är på g, med mycket DS besök under dessa.
7. Kommunikation
1. Nyhetsbrev
STUBen
2. Hemsidan
3. Sociala medier
Ludwig fixar video till insta kring STUB’en
8. Ledarutbildningen
Anton och Madde har möte i nästa vecka för att färdigställa utbildningen.
9. Samlingen
Stina följer upp med feministpastorn och återkopplar till OU.
Planerad för maj, lite utifrån när feministpastorn kan. Anmälan öppnar i början av april.
10. STUB
Hur går planeringsarbetet? Delade upp det i förra mötet.
Alla har en plan, så arbetet pågår sakteliga.
Hur gör vi det roligt? Deadline för planering 3/3 när nästa OU möte är, onsdagen innan
STUB’en. Då kan vi på det mötet också kolla över om vi ska ses och hålla det fysiskt
tillsammans eller separat.
11. Uppdrag Global
Materialet har skickats ut, ca 400 konfirmander anmälda. 13 februari-13 mars.
Kan vi göra nåt i SKUSS?
Informera SKUSS-kvällsgruppen om de vill haka på nåt under månaden? Kanske tillsammans
med Agera?

12. DÅM
Organisationen? OU kan sköta det alla tillsammans.
Fler från DS som ska vara med? Finns en styrka i att vara fler som fixar med det, men kan
också bli lite rörigt. Kanske bättre att fråga kring specifika arbetsuppgifter framåt?
Behövs en kontaktperson gentemot kansliet i snabba-bollar frågor framöver. Daniel blir det.
Biskopen? Hur gör vi med gudstjänst?
Vore kanske trevligt att biskopen ber en bön tillsammans med oss på morgonen? Signe
öppnar mötet och sen ber han en bön med oss.
Nån interaktiv gudstjänst/andakt under dagen. Nån från OU + nån från DS som är intresserad
av andakten på DÅM tillsammans utvecklar konceptet och involverar lokalavdelningar.
Vem från OU vill vara kontaktpersonen? Ludwig kollar!
13. Pride
Stina har haft möte idag med projektledaren för Pride + representanter för Equmenia kyrkan
och EKHO. En styrgrupp ska sättas samman med regionala representanter från Svenska
Kyrkan, Equmenia kyrkan, Equmenia (barn- och ungdomsorganisationen), EKHO och SKUSS.
Någon från OU som vill vara med i styrgruppen? Stina är med så länge, om någon kommer
på sen att de kan och vill så kan vi byta runt lite.
Lyfta till hela DS om vilka som vill tänka kring vad vi ska göra.
14. Klimatutredning
Bettina och Stina har haft uppföljningsmöte med Kristina.
Det konstaterades att en miljödiplomering (certifiering?) enligt SvK koncept inte är aktuellt,
pga för stort och oflexibelt system. Bättre att föda engagemanget på andra sätt i
distriktsorganisationen, lokalavdelningar och medlemmar.
Kristina lyfte att distriktet och lokalavdelningar, och samarbeten mellan lokalavdelningar,
och andra grupper, kan söka pengar inom ramen för Färdplan för klimatet. Kanske finns det
nåt där? OU ger som förslag till EU att skriva in i budgetdokument en blänkare om att
verksamhet som har tema klimat och hållbarhet kan söka pengar! Ansökning tror vi var i
mars respektive augusti. Kristina hjälper jättegärna till med att skriva ansökningar.
Ljuspunkt, söka pengar genom färdplan för klimatet? Kanske förkastar nästa grupp temat för
att få en nystart, men om inte så kanske det går att få in inom ramen.
15. Midnattsvolleyboll
Inget att rapportera
16. Lokalavdelningars årsmöten
21 lokalavdelningar har inbokade årsmöten vad vi vet.
Alla som vill ha besök har fått kontaktpersoner från DS som deltar.
Zoom länkar har distribuerats ut till nästan alla som behöver det.

Genomgång efter LA årsmöten kring LAs som inte haft årsmöte på länge. Några vi ska
kontakta förbundet kring att utesluta, t.ex. i församlingar som inte längre har ungdomar och
inte haft det på ett tag.
17. Protokoll
Anton är back-up som sekreterare, Ludwig kollar dock med resten av DS om nån kan och vill.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor
19. När är nästa möte
3 mars!

EU möte 10/2
Vilka är här:
Liv, Madde och Stina under bön, lägesrunda, kontaktsprojekten. Amanda och Ludwig kom in
till ändringsproppspunkten.
Daniel kunde inte vara med.
Bön
Madde leder oss i bön
Lägesrunda
Vi är peppade men lite kvällströtta efter en lång dag.
Ändringsproppen
EU justerar budgeten och siffrorna skickas till Bettina att göra snyggt när hon har fått sin nya
dator.
Senaste DS mötet
Inget att följa upp
Projektbudget mallen
Utskottet lägger till en notis kring att man kan söka pengar om man har tema kring
hållbarhet.
Kontaktprojekten
Det är lugnt i projekten just nu.
Nästa möte
8/3 16.30

Stockholms stifts kyrkosångarförbund har ställt en fråga till SKUSS om deltagande på en
barnkördag som planeras till lördagen den 25e september i Oscars församling.
Dagen är tänkt att samla barnkörer (ålder 9-12 år), för att sjunga, leka och öva tillsammans
och avslutas med en konsert på eftermiddagen/kvällen. Planeringsgruppen för barnkördagen
skulle vilja ha med volontärer från SKUSS för att hjälpa till praktiskt under dagen med barnen
(t.ex. lotsa dom till och från måltider, hålla i lekar med dom m.m.) samt dela ut information
om SKUSS på plats till barn och föräldrar.
SKUSS är sedan innan representerade i förbundet med en adjungerad plats som för tillfället
innehas av Stina på kansliet. Stina är även med i planeringsgruppen för barnkördagen.
Stinas tankar om dagen:
Detta skulle kunna vara ett tillfälle att nå barnkörbarn och deras föräldrar direkt för att
stärka relationen till SKUSS, och för oss att t.ex. gör reklam för Husarö Minior och Junior. Det
skulle också kunna vara så att vi arbetar tillsammans med lokalavdelningar från de
församlingar som har deltagande barnkörer för att hjälpa dem få bättre kontakt med
”lokala” barngrupper. Men jag kan också se risken i att SKUSS deltagande ”bara” är där för
praktisk avlastning, utan att SKUSS nödvändigtvis får något mervärde ut av det.

