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1.  Inledande formalia 

1.1 Mötets öppnande 
Vice Ordförande Madeleine Friberg Ahlm förklarade mötet öppnat 18:30. 
 

1.2 Bön eller psalm 
Matilda Hellgren ledde oss i bön. 
 

1.3 Lägesrunda 
Folk mår generellt bra men de flesta har något de är lite trötta på. Några tentor på gång. 
 

1.4 Val av mötesordförande 
Föreslagen mötesordförande: Madeleine Friberg Ahlm 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesordförande. 
 

1.5 Val av mötessekreterare 
Föreslagen mötessekreterare: Anton Nyman 
 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Anton Nyman till mötessekreterare. 
 

1.6 Val av mötesjusterare 
Föreslagen mötesjusterare: Daniel Kevesäter 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Daniel Kevesäter till mötesjusterare. 
 

1.7 Val av adjungerade 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att adjungera 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 korrigeringen från 3.1 
Kyrkosångsförbundet till 2.5 Barnkördag (Se bilaga 2) 
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1.10 Föregående protokoll 

 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS9 till handlingarna. 

 
2.   Informationsärenden 

2.1 Rapporter 
a. Förbundet 

Det har varit konsulentsamling. Nu är det dags för lokalavdelningarna att lägga in 
verksamhetsberättelsen på medlemssidorna, sista dagen den måste läggas upp är 
den 15 mars. I dagsläget (förra veckan) hade är 8 lokalavdelningar lagt upp sina 
verksamhetsberättelser. 
 
Vi pratade om hur distriktsårsmötet kommer fungera och hur det kommer bli 
med att ses på plats och liknande. Styrelsen planerar både för att kunna träffas 
fysiskt och för om det behöver bli digitalt. 
 

b. Kansliet 
Kansliet har påbörjat en folkhögskolekurs, Barnrättsperspektiv i praktiken, som 
handlar om barnkonventionen och hur organisationer/myndigheter ska bli bättre 
på att jobba rättighetsbaserat. Det är jättespännande och ger oss fler verktyg för 
att kunna påverka Svenska kyrkans barnrättsarbete. 
 
Kansliet har varit med på konsulentsamling med de andra SKU konsulenterna, 
mycket pratades det om pandemin och hur distrikten jobbar med det. Men vi fick 
också provsmak av en utbildning kring trygga ledare som folkhälsomyndigheten 
har gjort. (Ledare som lyssnar) 
 

c. Stiftet 
Stiftsdagen den 8 maj är inställd på grund av de rådande restriktionerna. Däremot 
kommer det fortfarande att tas fram ett material som församlingar kan använda 
sig av med en kombination av texter skrivna av Biskopen och aktiviteter 
framtagna av programgruppen (som Signe är med i). 
 
Distriktsstyrelsen har fått en fråga om att vara med i en referensgrupp för kyrka 
online, som är ett forskningsprojekt tillsammans med (7 eller 8) församlingar, 
EHS m.fl. Arbetsåtgången blir ca 2 träffar vt 2021 + 2 träffar ht 2021 samt en 
mindre del förberedelse inför träffarna. Träffarna kommer ske på kvällstid. 
Frågan kommer från Sara Garpe. 
 
Stiftskansliets omorganisering fortsätter. Nu är det beslutat vilka på stiftskansliet 
som är processledare och den nya organisationen börjar ta form. Vi på kansliet 
har haft flera möten med processledare för att prata om SKUSS roll och i vilka 
processer/projekt vi ska vara med i. 
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Amanda Ahlgren anslöt till mötet vid 19:05 
 

d. Arbetsutskottet (AU) 
Madeleine föredrog punkten och berättade att arbetsutskottet hade möte förra 
veckan och pratade om samarbetet med Sensus, kommer genomföras en 
utvärdering av styrelsearbetet och hur det har gått. (Se bilaga 3) 
 

e. Organisationsutskottet (OU) 
Ludwig föredrog punkten och berättade att organisationsutskottet har planerat 
distriktsårsmötet och styrelseutbildningen (Se bilaga 4) 
 

f. Verksamhetsutskottet (VU) 
Ida föredrog punkten, verksamhetsutskottet meddelar att vi tyvärr har blivit 
tvungna att ställa in Ljuspunkt vinter. Datum är bestämt för ljuspunkt sommar, 
husarö junior och husarö minior men ljuspunkt sommar behöver bokas om. 
SKUSS skaparna har precis haft möte och har beslutat att skjuta upp tävlingen till 
1:a oktober. Nästa SKUSS kväll är torsdagen den 18 februari. Mässa för unga 
vuxna har avvaktat under våren men verksamhetsutskottet har tillsatt en grupp 
som ska planera in andakter att hålla under våren. 
 

g. Ekonomiutskottet (EU) 
Madeleine föredrog punkten och berättade om ekonomiutskottets nya guide. 
Ekonomiutskottet har även skrivit en ändringspropp som ska skickas in till 
distriktsårsmötet. (Se bilaga 5) 
 

h. Internationella utskottet (IU) 
Linnea föredrog punkten och meddelade om att internationella utskottet ska ha 
möte 25 februari samt att hon har blivit ageravolontär för att få bättre kontakt 
mellan det internationella utskottet och Ageravolontärerna. 
 

i. Friluftsutskottet (FU) 
Amanda föredrog punkten och meddelande om beslutsunderlaget gällande 
framtida kommunikation mellan friluftsutskottet och distriktsstyrelsen. 
 

j. Lokalavdelningsbesök 
Medlemmar ur styrelsen har varit med och besökt Täby, Vantör, Högalid, Farsta, 
Tyresö och Sankt Mikaels årsmöten. 
 

2.2 Beslutsuppföljning 
Verksamhetsplanen, budgeten och stadgeproppen ligger nu uppe på hemsidan. 
 

2.3 Bordlagda frågor 
Protokoll för DS8 är färdigjusterat. 
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Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS8 till handlingarna. 
 

2.4 SKUSS och Covid-19 
Styrelsen sköter arbetet bra. Stiftskansliet har beslutat att ingen personal på stiftskansliet 
ska återgå under våren.  
 

2.5 Barnkördag 
Stina föredrog punkten och informerade om barnkördagen som ska äga rum den 25 
september och informerade om att de väldigt gärna vill ha med folk från SKUSS som 
ledare. Styrelsen tycker att detta är en väldigt bra idé. Punkten lyfts återigen efter DÅM 
har genomförts för att få med den nya distriktsstyrelsen.(Se bilaga 6) 
 
Mötet ajournerades kl 19:36 och återupptogs kl 19:50 
 
Signe anslöt till mötet under pausen 
 

3.   Beslutsärenden 
3.1 Husarö 

Madeleine och Signe föredrog punkten och beslutsunderlaget (se sida 7). Styrelsen fick 
möjligheter att ställa frågor och diskutera. 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att  uppdra åt Klara Gäfvert, Matilda Hellgren och Anton Nyman att ta fram ett 
utkast på 5 och 10 års planer 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. 

 
3.2 Samarbete Sensus 

Signe föredrog punkten och beslutsunderlaget (se sida 8). Styrelsen fick lägga fram 
förslag på saker de vill ha med i avtalet. 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att  ge arbetsutskottet mandat att föra samtal med företrädare för Sensus om att ta 
fram ett skriftligt samarbetsavtal eller avsiktsförklaring.  
 
 
  

4.   Avslutande formalia 
 
4.1 Personalfrågor 
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Det fanns inga personalfrågor att diskutera. 
 

4.2 Övriga frågor 
Klara lyfte frågan om hur vi gör med församlingar som är sugna på att bilda 
lokalavdelning. 
 
Styrelsen har varit väldigt duktiga på att vara med på lokalavdelningars årsmöten. 
 
Stina uppmanar styrelsen att börja fundera kring årets pris som ska delas ut under 
distriktsårsmötet. Medlemmar uppmanas att nominera till årets pris. Nomineringar 
skickas till: info@skuss.se. 
 

4.3 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde kommer att äga rum den 17/3, digitalt via zoom. 
 

4.4 Mötets avslutande 
Mötesordförande Madeleine förklarar mötet för avslutat kl 20:22 

 
  
   

________________________________________________________________________________________________________________

Stockholms Distrikt | Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm | 802017–1875 | ds@skuss.se 



 

Beslutsärende 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  uppdra åt xx, xx, xx att ta fram ett utkast på 5 och 10 års planer 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 
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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 
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