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Protokoll DS4 
 
Datum  2021-09-27        Verksamhetsår 2021/22  Tid kl. 18.30 – 20.30 
Plats  Biskopsvåningen, Artillerigatan 30 
 

  
Närvarande:  

Linnea Ahdenkari (digitalt) 

Amanda Ahlgren  

Ludwig Andersson 

Nora Beck 

Liv af Donner (digitalt) 

Madelene Engström (digitalt)  

Madeleine Friberg Ahlm 

Klara Gäfvert 

Daniel Kevesäter 

Ellen Lakey 

Anton Nyman 

Nicole Oddbratt 

 

Adjungerade:  

Bettina Klinke Palacios 

Stina Scott 

 
Bilagor: 
Bilaga 1. Kallelse 

Bilaga 2. Föredragningslista DS 

Bilaga 3. Minnesanteckningar AU 

Bilaga 4. Minnesanteckningar OU 

Bilaga 5. Minnesanteckningar EU 

Bilaga 6. Minnesanteckningar FU  
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1.    Inledande formalia 
1.1 Mötets öppnande 

Ordförande Madeleine Friberg Ahlm förklarade mötet öppnat 18:42. 
 

1.2 Bön eller psalm 
Madeleine ledde oss i bön. 
 

1.3 Lägesrunda 
 

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: Nora Beck 
 

Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Nora Beck till mötessekreterare. 
 

1.6 Val av mötesjusterare 
Föreslagen justerare: Ellen Lakey 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att välja Ellen Lakey till justerare. 
 

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. 
 
 

1.10 Föregående protokoll 
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att lägga protokoll DS3 till handlingarna. 
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2.    Informationsärenden 
 
2.1 Rapporter 

a. Förbundet 
Uppmanar alla att anmäla sig till Rikshelgen! Det är den 16 oktober och kommer 
ske digitalt med massa workshops och andra roligheter med andra DSare från 
resten av landet! Biskopsvåningen är bokad för de i DS som vill delta och sitta 
tillsammans. 
 
Vi har fått en ny kontaktperson i FS och det är Natalie Ramstedt. 
 

b. Kansliet 
Kansliet har jobbat mycket med överlämning inför Bettinas föräldraledighet. Bl.a. 
har haft möte med arvoderade arbetsledningen kring arbetsfördelning och 
rekrytering av vikarie.  
Stina har besökt ungdomsarbetslaget i Västermalms församling och pratat 
ungdomsarbete, konfirmand och lokalavdelning.  
 
Det har också varit på konsulentsamling (digitalt), där de träffade de andra som 
har samma tjänst som Bettina och Stina i resten av landet. Vi pratade om allt från 
julkampanjen, och vad som hände på RÅM till en föreläsning om ideellt 
engagemang med Johan von Essen.  
 
Kansliet har också genomförts, även det digitalt, där vi hade en huvudföreläsning 
om pedagogik med Helena Åhlin (stiftspedagog i Strängnäs) och många små 
workshops om allt från klimatfrågan till psalmboken och hbtqia+. En fysisk 
kraftsamlingsdag planeras i slutet av november.  
 

c. Stiftet 
Stiftskansliet har dragit igång en utbildningssatsning för projektledning för alla 
som jobbar där. Även SKUSS kansli går denna utbildning.  
 
Lärande och Undervisningsprojektet har börjat med bl.a. en workshop med 
församlingar, personal från stiftskansliet och SKUSS kansli där det pratades om 
vilket fokus projektet ska ha.  
 
Rösträkningen pågår på stiftskansliet, där alla förtidsröster räknas. Det betyder att 
vi inte får vara inne på kansliet förns det arbetet är över (ens på kvällar/helger). 
Det är beräknat att vara klart i början av november.  
 
 

d. Arbetsutskottet (AU) 
Madeleine Friberg Ahlm föredrog punkten. 
Se Bilaga 3, Minnesanteckningar AU 
 

e. Organisationsutskottet (OU) 
Daniel Kevesäter föredrog punkten. 
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Se bilaga 4, Minnesanteckningar OU. 
 

f. Verksamhetsutskottet (VU) 
Amanda Ahlgren föredrog punkten. 
Kommande event diskuterades. 
 

g. Ekonomiutskottet (EU) 
Ludwig Andersson föredrog punkten. 
Se bilaga 5, Minnesanteckningar EU. 
 

h. Internationella utskottet (IU) 
Linnea Ahdenkari föredrog punkten. 
Se bilaga 7, Minnesanteckningar IU. 
 

i. Friluftsutskottet (FU) 
Anton Nyman föredrog punkten. 
Se bilaga 6, Minnesanteckningar FU. 
 

j. Kontakt med lokalavdelningarna 
Madeleine och Klara har varit på besök i Västermalms lokalavdelning. 
 

2.2 Beslutsuppföljning 
Beslut om digitala möten togs på föregående möte. Vi fortsätter följa utvecklingen av 
restriktionerna.  
 

2.3 Bordlagda frågor 
Det finns inga bordlagda frågor att ta upp. 
 

2.4 SKUSS och Covid-19 
Restriktioner kommer snart att lyftas, vi diskuterade angående detta och hur vi ska ställa 
oss i frågan etiskt och praktiskt.  
Frågan om hur nattvard ska ges på säkrast sätt, får överses inför kommande mässor i 
produktgrupperna. 
 

2.5 Kommunikationen 
Styrelsen diskuterade och utvärderade våran interna kommunikation. 
 

2.6 Medlemsrekrytering 
Styrelsen diskuterade angående om vi vill göra en satsning på medlemsrekrytering, 
liknande som gjordes föregående året.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan. 
 

2.7 SENSUS studieförbund 
Madeleine informerade om vårt samarbete med SENSUS, de kommer att medverka på 
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nästkommande styrelsemöte.  
 

2.8 Midnattsvolleybollen 
Styrelsen diskuterade angående hur vi ska gå tillväga med Midnattsvolleybollen, lokaler 
och olika möjligheter diskuterades, bland annat ifall DS själva ska arrangera eventet år 
2022. 
 

2.9 VU behöver förstärkning och samarbete med ungdomsmässor. 
Amanda informerade om att VU behöver extra stöd. 
 

3.    Beslutsärenden 
3.1 Mallar om beslutsärenden 

Daniel informerade om att mallarna behöver justeras så att bilagor och beslutunderlag 
inte behöver finnas med som dubbletter.  
 
Distriktsstyrelsen beslutade 
att ta bort beslutsunderlagen från protokollet och föredragningslistan 
att skapa ett separat dokument för alla beslutsunderlag som skickas ut med kallelsen 
att detta dokument uppdateras efter styrelsemötet med vad som beslutades 

  
4.    Avslutande formalia 
 
4.1 Personalfrågor 

Madeleine föredrog punkten. 
 

4.2 Övriga frågor 
Styrelsen diskuterade arvodering för arbetsledningen. 
 

4.3 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde sker den 25e oktober.  
 

4.4 Mötets avslutande 
Mötesordförande Madeleine Friberg Ahlm avslutade mötet 21:03. 
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Beslutsärende 3.1 Mallar om beslutsunderlag 

Nu har det gått ett drygt år sedan vi senast uppdaterade våra mallar för styrelseprotokoll, kallelser 
m.fl. Även om mallarna i helhet har fungerat mycket bättre än vad det har gjorts innan, så har vi 
observerat att det finns saker som kan förbättras och förtydligas. Det som framför allt är ett 
problem är beslutsunderlagen, att de hamnar både i originalversion under föredragningslistan och 
sedan igen under protokollet, men att där ligger den som det beslutades. 

Organisationsutskottet har granskat detta och kommit fram till ett förslag på hur vi kan göra det 
bättre. Vårt förslag är att beslutsunderlagen tas bort från föredragningslistan och protokollet. 
Innan kallelsen skickas ut så sammanställs alla inkomna beslutsunderlag i ett separat dokument 
som skickas ut med kallelsen. Efter distriktsstyrelsemötet (DS-mötet) så uppdateras det 
dokumentet med vad som beslutades i protokollet. Så överst har vi beslutsunderlaget, precis som 
det sett ut det senaste året. Efter DS-mötet så dras en linje under beslutsunderlaget (på samma 
sida) där vi sedan skriver hur vi beslutade, alltså ifall vi biföll att-satsen/-satserna eller om vi 
beslutade något annat.  
Detta dokument publiceras efter justering under bilagor på hemsidan och skrivs även till som 
bilaga på alla DS-möten, efter kallelse och föredragningslista.. 

Organisationsutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta 

att ta bort beslutsunderlagen från protokollet och föredragningslistan 
att skapa ett separat dokument för alla beslutsunderlag som skickas ut med kallelsen 
att detta dokument uppdateras efter styrelsemötet med vad som beslutades 

 
 


