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Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 5

Datum 2021-10-25

Tid kl. 18.00-21.15

Plats Sensus Studieförbund - Medborgarplatsen 4

Verksamhetsår 2021/22

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: Liv af  Donner

1.6 Val av mötesjusterare

Föreslagen justerare: Nicole Oddbratt

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 (IU)

2.1.9 Friluftsutskottet (FU)

2.1.10 Lokalavdelningsbesök

2.2 Beslutsuppföljning

2.3 Bordlagda frågor

2.3.1 Medlemsrekryteringskampanj



2.4 SKUSS och Covid-19

3. Beslutsärenden
3.1 Arvodering för arbetsledning

3.2 Riktlinjer för utlägg

4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor

4.2 Övriga frågor

4.3 Nästa sammanträde

4.4 Mötets avslutande



Minnesanteckningar AU 
§ DS-möten 
Vi diskuterade senaste DS-mötet, framtida möten. Ska vi behålla tidpunkt eller ska vi 
tidigarelägga?  
 
§ Hur går det i utskotten? 
Det går bra i våra utskott. Planering, strategi och diskussioner går för fullt. 
 
§ Ljuspunkt Vinter 
Daniel gav en uppdatering på hur det går i planeringen för Ljuspunkt Vinter. Madeleine påminde 
om att det är bra att göra en Covid-plan, för att undvika att sprida smittan. 
 
§ Jobbannons 
Annonsen är utskickad, även upplagd på hemsidan. Dela gärna! Det kommer att komma ett 
beslutsunderlag till nästa DS om tillfällig förhöjd arvodering för Madeleine och Ludwig tills 
tjänsten är tillsatt. 
 
§ Klimatmässa 
Madeleine sitter med och planerar inför klimatmässan tillsammans med domkyrkoförsamlingen. 
Sprid så att ungdomar kommer! 
 
§ Lokal 
Madeleine har haft möte med domprosten som visat en lokal de har, som vi kanske kan få hyra. 
Kostnad kommer att diskuteras med stiftet. 



 

   
 

Anteckningar OU5 2021/22 

1. Vilka är här? 
Daniel, Nora, Anton, Stina och Madelene.  
 

2. Bön 
Vi läser välsignelsen tillsammans.  
 

3. Senaste DS 
Vi påminner oss om vad vi pratade om på senaste DS. Stora beslutet som rör OU handlar om 
nattvolleyn som DS beslutade om att ställa in.  
 

4. Policys 
Drogpolicyn – arbetet fortsätter.  
Klimatpolicyn – innehållet är satt men den ska bara formuleras. IU hjälper till! 
Sexuella trakasserier policyn – arbetet fortsätter. På DS mötet konstaterade vi att den ska bli 
till tre separata policys (sexuella trakasserier, trakasserier, diskriminering). En dag ska bjudas 
in till där alla som kan och vill från DS kan ge input till policyna.   
 

5. Demokrati 
6.1 Ledarutbildningen 
Arbetet fortgår 
6.2 Samlingen 
Kansliet har kollat upp Naturhistoriska: De har inte öppet den dagen vi hade planerat.  
Vi kör - 21/11. 
Vi diskuterar logistiken för dagen. Frukost från 8.30- program 09.00 Elsa fm – lagar/äta 
lunch – naturhistoriska / escape room / cosmonova.  
Kansliet bokar: Escaperoom klockan 13 och 15, kollar biskopsvåningen, bokar Elsa. 
Anmälan: Ta in allergier, kontaktinfo. Stänga 14/11, Öppna så snart som möjligt. Minimi 
antal för att köra: 5/6 personer. 
6.3 STUB 
Punkten utgår 
6.4 DÅM 
Vällingby, Solna och Vallentuna har blivit kontaktade i väntan på svar från Sollentuna. 
Vi ska börja fundera på digitalt/fysiskt/hybrid möte så att vi har tänkt igenom det själva inför 
en senare diskussion under vintern.   
6.5 Lokalavdelningsårsmöten 
Punkten utgår 
6.6 Årsmötesordbok 
Arbetet fortgår 

6. Samarbete med andra utskott 
7.1 MUV 
MUV gick bra! Ca 14 deltagare den 3/10 i Adolf Fredriks kyrka. Många återkommande 
deltagare.  
Planeringen framåt ligger i fas.  
7.2 Ungdomsmässa 



 

   
 

Vi väntar på samtal med VU kring detta.  
7. Medlemsvård 

Daniel har varit på LA besök i Nacka.  
Kansliet har varit på församling/LA besök i Spånga-Kista.  
OU har som förslag att om SKU når 2000 medlemmar det här året så behöver DS fira.  
 

8. Kommunikation 
9.1 Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev är planerat under slutet av oktober.  
9.2 Hemsidan 
Daniel har fått en genomgång av hemsidan från Bettina.  
9.3 Sociala Medier 
Ludwig är numera ansvar för sociala medier, tänk på att ha lite längre framförhållning! Klara 
kanske kan lägga upp nåt för att peppa Samlingen!  
 

9. Podcast 
Arbetet fortgår, avvaktar avtalet med Sensus.  
 

10. Projektbudgetar 
Utskottet arbetar igenom några projektbudgetar.  
 

11. Övrigt 
 

12. Nästa möte 
Nästa DS möte är 23/11, nästa OU möte bokar vi in 16/11 18.00.  

 



Minnesanteckningar VU5 18/10

1. Mötet öppnar 18:30

2. Bön

Madeleine ledde oss bön.

3. Vilka är här?

Ellen, Amanda, Liv, Nicole, Madde, Stina

4. Mötesledare

Amanda valdes till mötesledare

5. Mötessekreterare

Ellen valdes till mötessekreterare

6. Produktgrupperna

a. Ljuspunkt vinter - Bokat lägergård (Stjärnholm) och Lägerpräst (Viktor

Lindblom). Gnistansökan är öppen och anmälningen öppnar snart.

b. Ljuspunkt sommar - Inget nytt sen förra mötet

c. Husarö junior/minior - Bokat möte 25/10. Där bestäms de allmänna ramarna.

7. Verksamhetsplanering

a. SKUSS-kvällar - Svårt att hitta lokal. Nicole uppmanade att leta lokal i ens

egna lokalavdelningar. Madde berättade om det fortsatta letandet av lokaler.

VU pratade även om att göra en Halloween kväll, om vi hinner.

b. SKUSS-skaparna - Inte så mycket sen senast. Anmälan är öppen och stänger

1/11. Anmälningarna rullar in. Årets tema är Måne och Sol.

Materiallista till pysselboxarna:

- Färg

- Gips

- Glitter

- Färgat papper

- Piprensare

- Silkespapper

- Ballonger

- Kartonger



- Folder med texten och reflektioner

Lådorna ska skickas v.45. Stina och Liv beställer senast v.44.

c. Barndagen - Vinnarna, Västerhaninge är meddelande. Datum och utformning

av barndagen diskuteras med anställda.

d. Kreativ tävling för ungdomar - Aktiviteten Linnea planerar, men är inte

närvarande i mötet

e. Ungmässa - kommer inte prioriteras under HT21, då VU känner att de inte vet

hur engagemanget och intresset ser ut hos våra medlemmarna. Nora Beck kan

ha kontakt med en LA.

f. Fotbollscupen - kommer inte prioriteras, då VU känner att de inte vet hur

engagemanget och intresset ser ut hos våra medlemmarna.

8. SKUSS & Covid-19 - Hur gör vi? Mötet var överens om att vi vill öppna upp för

verksamhet, men på ett Covid-vänligt sätt exempelvis med handsprit och avstånd.

Mötet diskuterade även att hålla mötet på Zoom, tills vidare eller om annat sägs.

9. Övriga frågor? - Mötet bestämde att nästa träff är en “lära känna”-middag där vi

hjälper varandra skriva projektbudgetar. Amanda skickar ut doodle.

10. Mötet avslutas 20:30



Minnesanteckningar EU 21 oktober 
§ Bön 
Ellen ledde oss i bön. 
 
§ Projektbudgetar 
Ljuspunkt Vinter har påbörjat på sin budget, OU har gjort färdigt de flesta av sina. Daniel gick 
igenom dem och visade vad som är planerat so far. 
 
§ Uppsala-Stockholm 
Vi har ett problem. I SKUSS bidragsansökan till landstinget så bifogar SKU Uppsala en bilaga för 
lokalavdelningar som ligger i Stockholms region, men som tillhör Uppsala stift (och distrikt). 
Detta tar väldigt lång tid för (kansliet) att läsa igenom och kolla att alla siffror stämmer, det tar 
2–3 arbetsdagar för dem och 1 arbetsdag för revisorerna att läsa igenom det. EU diskuterade 
lösningar på problemet.  
 
§ Ekonomiläget 
Vi gick igenom hur läget ser ut idag, +/- o.s.v.  
 
§ Policy kring utlägg 
Vi har haft en kultur om att i princip vem som helst kan göra ett utlägg för hur mycket de vill, 
utan att fråga. Men vi behöver en policy/riktlinje som reglerar vem som kan göra det och för hur 
mycket. Ett beslutsunderlag skrevs ihop och skickas in till nästa DS-möte. 



Internationella utskottets möte 3

12 Oktober 18:00

Över zoom

- Vilka är här

Nicole Oddbratt, Madelene Engström, Linnea Ahdenkari och Ludwig Andersson

- Lägesrunda

Alla mår bra, är ganska trötta och har haft mycket i skolan.

- Ludwig informerar

Ludwig kommer vara kanslikontakt framöver eftersom att Bettina går på mammaledighet och Stina behöver

fokusera på annat. Ludwig har tidigare suttit i IU.

- Miljöpolicy

Arbetet med miljöpolicyn fortgår, främst stavfel och formuleringar ska ändras som Madde ska ändra så fort

hon har tid.

Linnea lyfte kommunikationen internt i IU, hur ska vi göra när vi inte har tid med en viss sak? Meddela

utskottet i tid om du behöver hjälp med något som berör utskottet.

- Walk for future tävlingen - utvärdering

Inga lokalavdelningar var med och tävlade, vilket var väldigt tråkigt då vi var väldigt taggade på detta. Iu

arbetade väldigt bra med detta men tror att tiden inte räckte till då det var ett ganska tight schema.

Till nästa gång behöver vi:

- Peppa mer och på rätt sätt till lokalavdelningar

- Kanske vinna ett pris?

- Kommunikationen hur vi arbetar måste tänkas igenom och att det framöver lägga upp en plan för

hur och vem som ska göra vad och vem som ska göra saker när någon är sjuk etc - gärna i tid

- Uppdrag global

Uppdrag global är en stiftskon�rmand dag där ungdomar i kon�rmationsålder ses och samlar in pengar till

ACT svenska kyrkan. En omfattande utvärdering håller på att göras av Uppdrag global planeringsgruppen.

Uppdrag global kommer förmodligen inte att äga rum år 2022 som det ser ut nu utan kommer i en ny

tappning år 2023 förhoppningsvis.

- Övrigt

Linnea lyfte upp klimatmässan och ställde frågan ifall någon vill vara med och läsa en bön eller dylikt under

mässan som kommer äga rum i Storkyrkan den 24 oktober.



Klimaträttvisekampanjen från ACT är igång och �nns att skriva under på facebook om en vill - detta

kommer delas på våra sociala medier i veckan.

- Bön

Linnea avslutade mötet med en bön.



Vad vill vi göra med lägerplatsen
Frågan ska diskuteras på DS5.

Årsplan
Vara ute i väldigt god tid med mötesdatum, gärna mer än ett år i förväg

Läger
Ljuspunkt vinter: 25-27/3

Gnistansökan ute
Förhållande till restriktioner
Tidsplan
Lokalbokning

Ljuspunkt sommar 12-14 augusti
Checklista finns
Söker lägerpräst
Delat upp ansvarsuppgifter

Junior/minior ska planeras på måndag

Återkoppling
FU har återkopplats kort om styrelsens respons.

Nästa möte
7 december kl:19.00



Beslutsunderlag Arvodering till arbetsledning

Arbetsledning består av, vanligtvis, två personer som har det yttersta och ledande ansvaret gällande

våra konsulenters anställning. I detta ingår bland annat utvecklingssamtal, lönerevision, vara

tillgänglig för personalfrågor. I och med att Bettina gått på föräldraledighet behöver den arvoderade

arbetsledningen ta ett större ansvar för att organisationen deltar på möten, tar hand sociala medier

och jobbansökningar etc. Arbetsutskottet tycker därför att den arvoderade arbetsledningen ska få

förhöjt arvode under 3 månader, november, december samt januari då vikarie för Bettina börjar i

januari 2022.

Därför har dessa två fått en arvodering för att kunna göra detta möjligt i fall dessa två behöver ta

ledigt från deras nuvarande inkomst.

AU föreslår Distriktsstyrelsen besluta

att arvodet höjs från 20% till 80% av den högst betalda anställdas lön som delas mellan de två

arvoderade under november, december 2021 och januari 2022 och därefter återgår till 20%.

___________________________________________________________________________

Distriktsstyrelsen beslutade
att bifalla ärendet.



Beslutsunderlag Riktlinjer för utlägg

Ekonomiutskottet har diskuterat och kommit fram till att ett dokument för Riktlinjer för hur vi i
SKUSS gör utlägg behövdes tas fram och ta ett belut kring då detta inte har funnits tidigiare. (Se
bifogat dokument nedanför).

Ekonomiutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta

att bifalla dokumentet “Riktlinjer för utlägg”

___________________________________________________________________________

Distriktsstyrelsen beslutade

att bifalla riktlinjerna.



Riktlinjer gällande utlägg

Utlägg kan ibland behövas göras vid spontana inköp där ett bankkort kopplat till Svenska Kyrkans Unga i

Stockholms stift, hädanefter SKUSS, inte nns tillgängligt. Ett utlägg är när en använder sina privata pengar

för att göra ett inköp, exempelvis ka eller middag. Detta återbetalas i efterhand efter att en utläggsrapport

samt bifogat kvitto lämnats in till en attestant. Alla utlägg som görs för SKUSS räkning måste beviljas av

attestant innan inköp. Undantag är distriktsstyrelseledamöter som för ligga ute med pengar upp till en gräns

på SEK 200 och utskottssammankallande som får ligga ute med pengar upp till en gräns på SEK 500.

Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att utlägg ej kommer att återbetalas.



Riktlinjer gällande utlägg

Utlägg kan ibland behövas göras vid spontana inköp där är ett bankkort kopplat till Svenska Kyrkans Unga i

Stockholms stift, hädanefter SKUSS, inte nns tillgängligt. Ett utlägg är när en använder sina egna privata

pengar för att göra ett inköp, exempelvis ka eller middag. Detta återbetalas i efterhand efter att en

utläggsrapport samt bifogat kvitto lämnats in till en attestant. Alla utlägg som görs för SKUSS räkning måste

beviljas av attestant innan inköp. Undantag är distriktsstyrelseledamöter till en gräns på SEK 200 och

utskottssammankallande till en gräns på SEK 500.

Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att utlägg ej kommer att återbetalas.


