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Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse 
Kallelse till styrelsemöte DS11 2020/21 
 
 
   Kallade 
   Signe Wolf    Ordförande 
   Madeleine Friberg Ahlm  Vice Ordförande 
   Linnea Ahdenkari   Ledamot 
   Amanda Ahlgren   Ledamot 

Ludwig Andersson   Ledamot 
   Alexander Broberg Olsson  Ledamot 
   Liv af Donner    Ledamot 
   Klara Gäfvert    Ledamot 
   Matilda Hellgren   Ledamot 
   Daniel Kevesäter   Ledamot 
   Anton Nyman    Ledamot 
   Ida Oscarsson    Ledamot 
 
För kännedom Bettina Klinke Palacios   Konsulent 
   Stina Scott    Konsulent 
 
 
 
 
 
 
Datum och tid 17 mars 2021 kl. 18.00-20.30 
 
Plats   Zoom 
 
 
 
Föreslagna mötesfunktionärer 
Mötesordförande Signe Wolf 
Mötessekreterare XX 
Mötesjusterare XX 



 
Förslag till föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 11 
 

Datum    2021-03-17 
Tid    kl. 18.00 – 21.00 
Plats    Zoom 
Verksamhetsår   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 Lokalavdelningars årsmöten 
2.6 DÅM-låt 
2.7 Klimatutredning 



 
 

3. Beslutsärenden 
3.1 Årets pris 
3.2 Verksamhetsberättelse 
 
4. Avslutande formalia 
4.1 Personalfrågor 
4.2 Övriga frågor 
4.3 Nästa sammanträde 
4.4 Mötets avslutande 
  



 
Beslutsunderlag 3.1 XX 

 



 

Protokoll DS10 
 
Datum 2021-02-15                                      Verksamhetsår 2020/21 
Tid kl. 18.30 – 20.22 
Plats Digitalt 
 
 
  

Närvarande: 
Linnea Ahdenkari 
Amanda Ahlgren 
Ludwig Andersson 
Madeleine Friberg Ahlm 
Klara Gäfvert 
Matilda Hellgren 
Daniel Kevesäter 
Anton Nyman 
Ida Oscarsson 
Signe Wolf 
   
Anmält förhinder: 
Alexander Broberg Olsson 
Liv af Donner 
  
Adjungerade: 
Bettina Klinke Palacios 
Stina Scott 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Kallelse DS10 
Bilaga 2 - Förslag till föredragningslista 
Bilaga 3 - Minnesanteckningar AU 
Bilaga 4 - Minnesanteckningar OU 
Bilaga 5 - Minnesanteckningar EU 
Bilaga 6 - Barnkördag 
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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 
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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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Minnesanteckningar AU 10/3 2021 
 
Närvarande: Signe, Ida, Ludwig (Madeleine hade anmält förhinder) 
 
- Uppdatering pension 
Signe informerade om processen kring att byta pensionsplan.  
 
- Sensus avtal 
Utskottet diskuterade den fortsatta processen.  
 
- DÅM 
Utskottet diskuterade alternativ för att sitta tillsammans i styrelsen under DÅM.  
 
- DÅM-låt 
Utskottet diskuterade processen för att ta fram en DÅM-låt och film. Frågan ska diskuteras på nästa 
styrelsemöte och AU kommer att boka in ett separat möte för att samla de idéer som kommer från 
styrelsen till ett färdigt förslag.  
 
- Styrelseenkät 
Utskottet diskuterade styrelseenkäten och gick tillsammans igenom det utkast som tagits fram.  
 
- Årets pris 
Utskottet diskuterade potentiella mottagare av årets pris. Frågan kommer att diskuteras på kommande 
styrelsemöte.  
 
- Lokalavdelningars årsmöten 
Utskottet diskuterade situationer som har och kan komma att hända vid lokalavdelningars årsmöten. 

Förslag kom upp om att nästa OU får ta fram handbok/underlag för styrelseledamöter till att besöka LA 

årsmöten.  

- Verksamhetsberättelse 

Utskottet gick igenom förslag till verksamhetsberättelse.  
 
- Nästa styrelsemöte 
Utskottet diskuterade att följande punkter ska tas upp på nästa styrelsemöte den 17 mars.  

- DÅM låt 

- Lokalavdelningars årsmöten 

- Årets Pris 

- Verksamhetsberättelse 
 
- Hur går det i utskotten? 
Utskottet gick igenom hur det går i alla utskotten.  

 



	
OU9	
	
1.	Bön		
	
2.	Vilka	är	här?		
Amanda,	Ludwig,	Daniel,	Anton	och	Stina.		
	
3.	Lägesrunda		
Vi	är	glada	över	att	vi	är	så	bra	på	kommunikationen	inför	mötet	och	lyckas	boka	om	så	
alla	kan	vara	med.		
I	övrigt	är	vi	glada	men	lite	trötta.	Serviceyrken	är	vi	inte	superpepp	på	just	nu.		
	
4.	Policys		
Husarö	junior	och	minior	gruppen	testar	nya	rutiner	för	att	ta	in	registerutdrag	på	
ledare.		
	
5.	Demokrati		
Valberedningen	kommunicerar	i	kanalerna	för	alla	poster.		
Sakrevisorerna	har	hört	av	sig	för	att	få	dokument.		
	
6.	Medlemsvård		
Arbetet	fortgår	löpande.		
I	skrivande	stund	är	vi	1067	medlemmar.		
Kansliet	berättar	att	förbundet	har	gått	ut	med	att	medlemsstödet	till	lokalavdelningar	
(penarna	per	medlem	som	lokalavdelningar	får	genom	förbundet)	i	år	kommer	baseras	
på	den	medlemssiffra	som	är	högst	av	2019	och	2020	års.	Detta	för	att	minimera	den	
ekonomiska	påverkan	för	lokalavdelningarna	av	pandemin.		
	
7.	Kommunikation		

Nyhetsbrev		
Utskottet	pratade	lite	om	hur	statistiken	för	nyhetsbrevet	ser	ut	och	blev	
positivt	överraskade	av	siffrorna.		

	 	
Hemsidan		
Ludwig	har	en	kompis	som	är	grafisk	designer	som	skulle	kunna	kolla	
igenom	sidan	för	att	göra	den	tydligare.	Utskottet	tycker	det	är	en	bra	idé	
men	att	det	är	en	fråga	för	nästa	OU.	Kanske	nåt	som	sker	under	
sommaren?		

	
Sociala	medier		
Valberedningen	går	ut	med	mycket	info	nu,	också	bra	synlighet	med	LA	
årsmöten.		
Vi	kanske	ska	uppdatera	mer	på	instastories!	Kanske	även	när	vi	har	möten,	
eller	lägga	upp	lite	mer	minnen.		



	
	
Vi	kanske	inte	ska	promotea	de	konton	som	vi	inte	använder.	Typ	twitter	
och	snapchat.	Skriva	i	bion	att	folk	borde	följa	oss	på	insta	istället	
Fokus	är	ju	ändå	på	insta.	Är	det	andra	kanaler	som	vi	ska/kan	hänga	på?	
Twitch?	Streama	när	DS	spelar?		
	
Ha	en	drive	med	typ	”följa	med	*DS-person*	under	en	dag”	med	ett	tema	för	
dagen	(ung	och	troende,	demokratifrågor	osv.).	Viktigt	i	detta	är	i	såna	fall	
att	det	syncas	med	resten	av	DS	och	Bettina.		
Kanske	som	presentation	för	alla	DSare	efter	årsmötet?		
Avvägning	mellan	om	vi	vill	ha	en	”organisations”insta	eller	
”personlighets”insta?		
	
Kanske	lägga	ut	mer	i	flödet	också?	
	
Känns	som	en	viktig	fråga	att	jobba	vidare	med	i	nästa	DS.	Mötet	diskuterar	
om	det	bör	vara	genom	ett	utskott	eller	mer	några	träffar	för	de	som	är	
intresserade,	eller	en	plan	som	tas	fram	av	hela	styrelsen	etc.	Detta	är	en	
fråga	för	nästa	DS.		
	

8.	Ledarutbildningen		
Den	är	99%	klar,	det	är	ett	förord	som	ska	bli	klart	och	sen	ska	ett	möte	med	Sensus	ske	
för	att	få	lite	feedback	därifrån.	Kompendiet	ska	också	layoutas,	och	finnas	lagrad	på	en	
tillgänglig	plats	för	spridning.			
	
9.	Samlingen		
Feministpastorn	kunde	inte	vara	med.	Vem	kan	vi	då	ta	in?	Stina	har	fått	in	lite	tips	från	
kontakter	på	andra	som	skulle	kunna	vara	bra.		
Utskottet	landar	i	att	inte	byta	ämne	utan	hitta	en	bra	person	på	samma	tema	ändå.		
Från	listan	med	andra	tips	beslutas	om	att	i	första	hand	kolla	med	Karin	Öhagen.	
Utskottet	beslutar	också	att	kolla	in	jesusfeministerna	(podd)	för	att	se	om	de	kan	vara	
nåt	att	ta	in	tillsammans	med	Karin	Ö.	Men	mer	research	behöver	göras	på	vilka	de	är	
först.		
Mötet	beslutar	även	att	boka	in	den	8e	maj	som	dagen	för	Samlingen.		
	
10.	STUB		
Hur	ska	vi	göra?	Det	är	en	person	anmäld.		
Ställa	in!	Försöka	köra	i	höst	om	vi	kan	ses	då.	Analysen	alla	gör	är	att	ingen	vill	sitta	
framför	en	skärm,	inte	superkonstigt	att	det	då	inte	blir	några	anmälda			
	
11.	Uppdrag	Global		
Arbetet	fortgår.	Hur	gick	det	med	SKUSSkvällsidén?	Daniel	hör	av	sig	till	dom.	
	
12.	DÅM		
Kansliet	har	en	lista	med	frågor	som	utskottet	går	igenom.	



	
- Handlingar	till	DÅM	

Utskottet	beslutar	att	inte	erbjuda	utskrivna,	postade	handlingar	till	DÅM.	Det	är	
en	miljöfråga	och	vi	vill	öka	chansen	att	alla	sitter	med	den	mest	uppdaterade	
varianten	av	årsmöteshandlingarna	(utskrivna	handlingar	skulle	behöva	skickas	
ca	en	vecka	inför	mötet).	

- No-show	avgift?	
Ändå	viktigt	att	ha	för	att	det	skickar	en	signal	om	att	man	ska	ta	sitt	deltagande	
på	DÅM	på	allvar.	Utskottet	väljer	att	sätta	no-show’en	på	250:-	

- Matbidrag		
Utskottet	beslutar	att	ge	detta	till	presidie,	valberedning	och	DS	om	de	inte	kan	
sitta	tillsammans	under	dagen	och	catering	erbjuds.	Hur	mycket	bör	detta	vara	
på?	En	senare	fråga	när	budgeten	blivit	tydligare.		

- Ramar	och	gåvor	
Kansliet	undrar	hur	viktig	ramen	är	för	diplomen	till	avgående	DS.	Utskottet	
konstaterar	MYCKET	VIKTIGT.	Kansliet	vill	också	få	reda	på	vad	för	gåvor	som	
ska	köpas	in	till	avgående	DS,	presidie	och	valberedning.	Utskottet	tar	beslut	när	
de	kollat	över	budgeten.		

- Demokraticoach	och	Teknikcoach	
Vi	kan	ha	en	demokraticoach.	Kanske	kolla	med	Emil	C?	Tekniken	kanske	någon	i	
DS	kan	vara	ansvarig	för	att	vara	back-up.		

- Suffra.		
Systemet	är	bokat.	Vill	vi	ta	in	en	person	under	dagen	eller	inför	för	att	utbilda	
presidie	/	teknikansvarig	inom	DS?	De	kostar	1250	kr	/	timmen,	kanske	värt	en	
timme	i	början	av	mötet	om	nåt	strular	eller	för	att	utbilda	presidiet.	Ett	beslut	vi	
får	ta	när	presidiet	är	satt.		

- Upplägget	från	förra	året	
Är	det	något	i	upplägg	som	ska	ändras	från	förra	året?	Utskottet	tyckte	det	
funkade	bra,	men	vill	öppna	upp	för	möjligheten	att	använda	sig	av	breakout	
rooms	för	diskussioner	i	smågrupper.		

- Goodiebags	
Logistiskt	svårt	när	vi	inte	kan	vara	på	kansliet.	Kanske	bättre	att	skicka	ut	nåt	
digitalt?	Glassogram?		

- Sitta	tillsammans	eller	inte	
Utskottet	konstaterar	att	de	behöver	prata	ihop	sig	med	DS	kring	de	olika	
scenarios	som	finns	kring	att	sitta	tillsammans	eller	ej.	Så	att	alla	känner	sig	
förberedda	och	säkra	under	DÅM.				

	
13.	Pride		
Arbetet	fortgår,	Stina	har	varit	på	möte	med	församlingar	där	idéer	och	upplägg	
spånades.	Många	verkar	köra	på	väldigt	likt	från	förra	året.		
	
14.	Klimatutredning		
Stina	har	möte	med	Kristina	i	nästa	vecka,	för	att	få	hjälp	att	ta	fram	den	sista	datan	för	
klimatpåverkans	utredningen,	sen	ska	denna	sammanställas	och	presenteras.		
	



	
15.	Midnattsvolleyboll		
Arbetet	fortgår.		
	
16.	Lokalavdelningars	årsmöten		
Vad	vi	vet	så	har	26	lokalavdelningar	haft	årsmöten,	och	alla	som	har	velat	ha	besök	från	
DS	har	haft	det.		
Hela	styrelsen	har	gjort	ett	superbra	jobb	med	att	leda	möten,	svara	på	frågor,	hjälpa	till	
med	teknik	och	skriva	protokoll!		
	
Arbetet	med	att	få	in	alla	verksamhetsberättelser	börjar	nu,	ska	vara	uppe	på	
medlemssidorna	senast	den	15e	mars.		
	
Utskottet	vill	dubbelkolla	om	antalet	ersättare	till	DÅM	för	varje	lokalavdelning	är	
reglerat	i	våra	stadgar.	Vi	kollar	upp	och	ser	inget	om	detta.			
	
En	lokalavdelning	har	på	årsmötet	valt	att	ett	uppdra	till	det	verksamhetsutskottet	
(informell	benämning	av	styrelse)	att	tillsätta	en	valberedning.		
En	spontan	reaktion	från	OU	är	att	det	inte	känns	superbra,	förslag	är	att	kontakta	LAn	
och	förklara	att	det	kan	ses	som	jäv	och	odemokratiskt.	Kanske	uppmana	dom	att	på	
nästa	protokoll	tydligt	förklara	att	utskottet	ser	att	det	sätter	dom	i	en	jävig	situation	
och	de	därför	kommer	välja	att	lämna	valberedningen	vakant.		
Daniel	och	Amanda	skriver	tillsammans	ett	mail	till	LAn.		
Ludwig	lyfter	den	här	frågan	till	AU	också.				
	
17.	Verksamhetsberättelse		
Utskottet	går	igenom	den	preliminära	verksamhetsberättelsen	på	driven	tillsammans.		
	
18.	Protokoll		
Protokollet	för	DS10	är	digitalt	justerat	och	utskickat.		
	
Påskrifter	för	alla	protokoll	får	ske	i	samband	med	årsbokslutets	signering	inför	DÅM,	
kommer	troligtvis	bli	nån	som	får	åka	runt	till	alla.	
	
19.	Överlämning		
Mötet	har	dragit	ut	på	tiden,	så	vi	hoppar	över	denna	punkt	och	tar	på	nästa	möte.	
Ludwig	har	påbörjat	ett	dokument	på	driven.		
	
Alla	i	utskottet	bör	titta	igenom	dokumentet	inför	nästa	möte	så	att	det	kan	arbetas	med	
på	nästa	möte		
	
20.	Övriga	frågor		
	 Kyrkovalet	
En	viktig	fråga	för	organisationen	och	Svenska	Kyrkan.	Vad	gör	SKUSS?		
	



	
Kansliet	berättar	att	de	tog	fram	en	plan	i	höstas	uppdelat	i	tre	faser	(ungefär	okt-feb,	
maj-aug,	aug-sept)	med	fokus	på	att	först	uppmärksamma	unga	om	att	ställa	sig	på	
nomineringsgruppernas	listor	+	uppmana	nomineringsgrupper	att	kontakta	unga	i	
församlingen,	sedan	fokus	på	informationsspriding	om	själva	valet	och	vad	det	är	och	
varför	det	är	viktigt,	och	sist	fokus	på	hur	man	faktiskt	går	och	röstar	och	vad	man	röstar	
om.		
	
Fokus	på	information	snarare	än	aktiviteter,	utskottet	gillar	idéen	att	uppmana	
lokalavdelningar	att	gå	och	rösta	tillsammans.		
	
Även	på	denna	punkt	ser	utskottet	att	det	är	viktigt	för	DS	att	prata	mer	om	
kommunikationsfrågor	inom	organisationen.		
	
21.	När	är	nästa	möte	
31	mars,	18.00	
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Mötesagenda 4/3 - 2021 
Verksamhetsutskottet möte 7 

 

 
1. Lägesrunda 

Vi går varvet runt!  
2. Vilka är här?  

Matilda, Ida, Klara, Linnea, Alexander, Liv och Bettina. 
3. Vem leder mötet? 

Ida leder mötet. 
4. Vem tar anteckningar?  

Bettina tar anteckningar. 
5. Bön 

Matilda ber en bön. 
6. Projektgenomgång  

Ljuspunkt Vinter 
Inget att rapportera.  
 
Ljuspunkt Sommar 
Matilda är sammankallande och lägerchef. En person har anmält intresse. Lägret blir den 20-
22 augusti. 
 
Husarö junior/minior 
Planeringen har gått in i ett mer praktiskt läge. Men svårt att planera ett läger som en aldrig 
har varit på tidigare.   
 
SKUSS-skaparna 
Inget att rapportera.  
 
Barndagen 
Inget att rapportera.  
 
SKUSS-kvällar 
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Genomförde en pluggkväll för två veckor sen. Nästa SKUSS-kväll håller på att planeras, 
temat är inte ännu bestämt.  
 
Ungdomsmässa 
Inget att rapportera. Går inte att göra så mycket i dagens läge med restriktionerna.  
 
MUV 
Inget att rapportera.  
 
Fotbollscupen 
Försöker få till ett möte med projektgruppen. Men kommer troligtvis behöva skjuta fram 
cupen då restriktionerna sätter stopp.  
 

7. Verksamhetsberättelse 
Utskottet gick igenom verksamhetsberättelsen och justerade den.  
 

8. Sammanfattning av verksamhetsår 
Överlämning till nästa styrelse ska skrivas. Dokumentet finns att fylla i dokumentet i VU-
mappen på driven, denna delas också i VU-gruppen på FB. Överlämningen ska skrivas klart 
till nästa VU-möte, den 31 mars. 
 

9. När är nästa möte? 
Verksamhetsårets sista möte är den onsdag den 31 mars.  



EU möte 8/3 2020 
 
Lägesrunda 
Det är lite varierat i hur vi mår, men peppade på året.  
 
Senaste DS 
Vi visade ändringsproppen på senaste DS 
 
Budget vs Utfall 
Vi tittar igenom sammanställningen som behövs till revisorn och justerar löpande. Daniel har 
förberett inför mötet.  
Stina och Daniel gör de avslutande justeringarna.  
 
DÅM 
Representanter från OU pratar om budgeten för DÅM och hur omställningen till digitalt DÅM 
påverkar.  
 
Byte av ekonomi 
Vi kommer byta från Siv till Uppsalas stifts servicebyrå. Överlämning kommer ske i maj. 
Stina, Bettina, Madde, Siv (stiftskansliet), Torbjörn (stiftskansliet) och Kerstin (Uppsala stifts 
servicebyrå) ska ha möte i slutet av mars.  
 
Bön 
Vi avslutar med att be tillsammans.  
 
 



IU 2

Mötet öppnas

Linnea valdes till mötesordförande

Alex blev vald till mötessekreterare

Lägesrunda:

Alex och Ida mår bra men Linnea ligger hemma och är sjuk men är på bättringsvägen

● Linnea har blivit agera volontär vilket kommer kunna underlätta i våran kontakt med
de andra Agera volontärerna.

● Agera volontärerna har haft möte om fastekampanjen som Linnea var delaktig i och
pratade om vad de skulle kunna göra under kampanjen.

● Agera ska baka och sälja olika typer av bakverk. Linnea frågade IU om de skulle
kunna vara med och hjälpa till med det.

● IU utskottet får läxa till nästa möte att brainstorma vad vi vill att utskottet ska göra
under resterande av året och även vad utskottet kan göra till nästa år

Nästa IU möte är den 11 mars



Iu 3 
 

Mötet öppnas 17:05 
 
Lägesrunda: 
 
Vi gick en presentationsrunda där alla fick hälsa på varandra 
 
Val av mötesordförande: 
 
Linnea blev vald till mötesordförande 
 
Val av mötessekreterare: 
 
Linnea blev vald till mötessekreterare  
 
Info om Agera: 
 
Julia från agera volontärerna berättar om hur hon blev ageravolontär och hennes 
erfarenheter i ung i världsvida kyrkan, hennes erfarenheter och om vad de i 
Stockholm gör. Hon berättar även mer om Act (Actions by churches together.) Agera 
står på två ben: Samla in pengar till Act och sprida information om Act. Agera 
volontärerna är ett samarbete mellan Svenska kyrkans unga och Act.  
 
Hur ska vi driva fram internationella frågor? 
 
Få in det på våra evenemang i form av tipsrunda, challenge m.m  
Ta med ung i världsvida och be några om att dokumentera sina erfarenheter (när det 
väl går med tanke på omständigheterna.)  
Agera volontärerna kan lägga upp på instagram när de vill och kan och kan hålla en 
kontakt med Ds om det 
 
Vad ska Iu göra nästa år? 
 
Bygga och bibehålla relationen mellan agera stockholm och Ds 
Försöka anordna diskussion mellan folk från ung i världsvida och Skuss om vad som 
händer i världen  
Uppmärksamma aktuella samhällsfrågor 
Göra någonting i samband med musikhjälpen 
Iu bör ha ansvar för uppdrag global till nästa verksamhetsår! (Diskutera på nästa ds 
möte) 
 
Mötet avslutas med en kort bön kl 18:11 



  



Klimatutredning
SKUSS 2020

Framtagen i samtal mellan Kristina Segerström (Stiftshandläggare för Hållbar Utveckling) 
och Stina Scott (Konsulent, SKUSS)



UTREDNING BERÄKNING KOMPENSATION

Hur ser vår 
klimatpåverkan ut i 
dagsläget? 

Vad kan vi påverka?

Var gör vi mest 
skillnad?

Hur har det konkret 
sett ut under året? 
“Mini-utredning”

Vad har vi gjort och 
vad har det resulterat i 
för utsläpp och 
påverkan?

Köpa 
klimatkompensation

Se över vad vi kan 
justera till nästa år för 
att minimera utsläpp 
och påverkan

Det som redovisas i detta 
dokument

Görs varje år i samband med t.ex. 
årsbokslut eller 

verksamhetsberättelse

SvK har avtal med Zero mission, 
kyrkligt kopplad 

klimatkompensation

Upprepas varje år



SKUSS GRUND
“Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse [...]”

Vad lutar vi oss emot i arbetet 
kring klimat och hållbarhet?

Motion 2019:1 - Minska 
distriktets klimatpåverkan 

SKUSS Miljö- & etikpolicy

Den hittar du här 

https://skuss.se/om-oss/styrdokument/


Lokaler
Resor 

Kunskap & 
engagemangInköp av varor 

och tjänster

4 huvudområden där SKUSS påverkar och gör 
skillnad för klimat och hållbarhet



Lokaler
LITEN PÅVERKANSMÖJLIGHET - LITEN KLIMATPÅVERKAN

● Är vanligtvis det område för organisationer som skapar störst 
klimatpåverkan. Gäller ej för SKUSS då vi inte äger några egna lokaler. 

● De lokaler vi har genom stiftsorganisationen ska följa deras policys kring 
miljödiplomering. El-avtal m.m. går under deras ansvar.  

● Det vi kan påverka är i valet av lägergårdar samt i vår användning av 
Husarö lägerplats. 

● I dagsläget är vår klimatpåverkan kring lägergårdar och lägerplats låg. 



Resor
VISS PÅVERKANSMÖJLIGHET - VISS KLIMATPÅVERKAN

● Är ett område som ger stor klimatpåverkan om organisationen använder flyg. 
Vi har inga egna fordon och flyger inte. Nästan alla resor inom verksamheten 
sker med kollektiva färdmedel. 

● Större bussresa sker 1ggr / år, t.o.r. Rättvik, 1-2 bussar. 
● Resor med Vaxholmsbåt, t.o.r. Husarö, ca 50 individuella resor. 
● Större tågresa sker t.o.r. riksårsmötet, ca 20 individuella resor.  

● Vissa transporter till och från olika egna arrangemang kräver personbil



Inköp av varor och tjänster
STOR PÅVERKANSMÖJLIGHET -  VISS KLIMATPÅVERKAN

● Alla inköp har en klimat- och miljöpåverkan. 

● Våra inköp kan delas in i tre kategorier; verksamhetsmaterial, mat & dryck 
samt övriga inköp (administrativ material, profilmaterial m.m.) 

● Våra inköp stödjer sig mot miljö- och etikpolicyn genom att “eftersträva[r] att 
köpa in ekologiska och rättvisemärkta varor och produkter“. 

● Vid inköp är det är ofta en avvägning mellan pris och hållbarhetspåverkan. 
Detta gäller i små inköp (t.ex. fika) så som större (t.e.x. datorer till kansliet).



Uppmuntra till Kunskap & Engagemang
STÖRST PÅVERKANSMÖJLIGHET - STOR KLIMATPÅVERKAN (INDIREKT)

● Genom att kontinuerligt arbeta med frågan internt i distriktsstyrelsen och vid 
distriktsarrangemang, samt externt gentemot lokalavdelningar, andra distrikt 
och Svenska Kyrkan uppmärksammas och stärks frågor kring klimat och 
hållbarhet. 

● Internt kan detta arbete handla om t.ex. att kontinuerligt uppdatera miljö- 
och etikpolicyn, se över inköp som görs vid arrangemang m.m.

● Externt kan detta arbete handla om att ha arrangemang med fokus på 
hållbarhetsfrågor, arbeta med påverkansarbete gentemot 
stiftsorganisationen m.m. 



Nästa steg?



BERÄKNING KOMPENSATION

Upprepas varje år

DS beslut på om detta ska genomföras eller ej
(strategiskt beslut, ej år för år)
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