
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse
Kallelse till styrelsemöte DS7 2021/22

Kallade
Madeleine Friberg Ahlm Ordförande
Ludwig Andersson Vice Ordförande
Liv af  Donner Ledamot
Linnea Ahdenkari Ledamot
Amanda Ahlgren Ledamot
Nora Beck Ledamot
Madelene Engström Ledamot
Klara Gäfvert Ledamot
Daniel Kevesäter Ledamot
Ellen Lakey Ledamot
Anton Nyman Ledamot
Nicole Odbratt Ledamot

För kännedom Stina Scott Konsulent

Datum och tid 19 Dec 2021 kl. 13.00-15.00

Plats Stockholms Stiftskansli, Klara Södra kyrkogata 1

Föreslagna mötesfunktionärer
Mötesordförande Madeleine Friberg Ahlm
Mötessekreterare Linnea Ahdenkari
Justerare Daniel Kevesäter

__________________________________________________________________________________

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



Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 7

Datum 2021-12-19
Tid kl. 13.00-15.00
Plats Stockholms Stiftskansli, Klara Södra Kyrkogata 1
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: Linnea Ahdenkari
1.6 Val av mötesjusterare

Föreslagen justerare: Daniel Kevesäter
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
2.4 SKUSS och Covid-19



2.5 Distriktsårsmötet 2022
2.6 Lokalavdelningsårsmöten 2022

3. Beslutsärenden

4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor
4.2 Övriga frågor
4.3 Nästa sammanträde
4.4 Mötets avslutande



Beslutsunderlag 3.1 XX



Föredragningslista OU 2021/22

1. Vilka är här?
Klara, Anton, Daniel, Stina fysiskt. Nora digitalt, Madelene är med hälften/hälften.

2. Bön
Stina leder oss i bön

3. Senaste DS
Vi kollar igenom föregående protokoll lite snabbt.

4. Kommunikation
4.1 Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev går ut i januari + ett till kontaktpersoner i början av januari kring
årsmöteshets
4.2 Hemsidan
DS personer behöver uppdateras, vill man ha uppdatering så skickar man den till Daniel
4.3 Sociala Medier
Ljuspunkt behöver puffas för

5. Policys
Linnea arbetar på miljöpolicyn, främst stavningsjusteringar kvar.
Arbetet fortgår med drogpolicyn och policyn kring sexuella trakasserier

6. Demokrati
6.1 Ledarutbildningen
Ett datum ska bestämmas med Sensus.
6.2 Samlingen
Utskottet pratar om planen för verksamhetsplanen för 2022/2023
6.3 STUB
Ett preliminärt datum är satt den 12/3. Stina kollar upp offerter på konferensanläggningar.
6.4 DÅM
De i utskottet som var i Vallentuna uppdaterar de som inte var med om hur lokalerna.
Vi pratar också hur logistiken kan bli om vi behöver ta covid-pass, erbjuda munskydd och
handsprit och alltid uppmana att stanna hemma om du är sjuk och hur vi minimerar antalet
personer i lokalen -> Streama för alla observatörer.
Diskussionen kring digital möteslösning återupptas: om inte restriktioner ändras så vill vi inte
ska ha hybrid/digitalt möte men vill vi ändå ha typ Suffra?
6.5 Lokalavdelningsårsmöten
Information börjar gå ut, inget aktivt arbete har påbörjats än. Daniel har laddat upp
översiktsdokument på driven.
6.6 Årsmötesordbok
Arbetet fortgår.



7. MUV
Vi måste prata om lokaler till våren, både för kyrka och fika. Storkyrkan är
förstahandsalternativ.

8. Medlemsvård
Påminna DS på söndag om mailutskick till kontaktlokalavdelningar.
Stina lägga in i DS kalendern förslag på när det ska skickas ut mail till
kontaktlokalavdelningar.

9. Podcast
Arbetet fortgår.

10. Profilmaterial
Utskottet går igenom lista på material till DÅM och Nattvolleyn.

11. Övrigt
Inga övriga frågor

12. Nästa möte
Efter årsskiftet. Vi doodlar det



EU 5/12–21 

§ Ekonomi 

Vi gick igenom och kollade hur vår ekonomi ser ut jämfört med budgeten. 

 

§ Profilmaterial 

Vi tänker att vi ska beställa in profilmaterial. Vi satte en budget för det och diskuterade vad, och 

till vad, vi vill beställa in. 

 

§ Projektbudgetar 

Många projektbudgetar för nästkommande räkenskapsår är färdiga. Några är kvar som måste fixas 

till. 

 

§ Stora budgeten 

Vi började fixa ihop den stora budgeten. Titta på kopplingar, skapa nytt år, lägga in alla siffror från 

projektbudgetarna som skapats o.s.v. Budgeten kommer att beslutas om på styrelsehelgen om hur 

vi vill skicka den till Distriktsårsmötet.  

 

§ Avtal med Uppsala om Landstingsbidrag 

Några av de lokalavdelningar som ligger i Stockholms län tillhör Uppsala stift. De har skickat med 

en bilaga till vår ansökan till landstinget för att de ska få betalt för de lokalavdelningar som ligger i 

deras region. Det har varit mycket arbete för oss och vi har nu haft möte med dem och kommit 

överens om ett belopp som vi betalar dem varje år. Var tredje år reviderar vi detta för att se hur 

det har förändrat sig. Vi skriver ihop ett avtal som kommer skickas i väg till dem. 

 

§ Bön 

Vi avslutade mötet med att be ’Vår Fader’. 



Föredragningslista AU 2021/22

1. Vilka är här?
Daniel, Amanda, Ludwig, Madeleine

2. Bön
Madeleine leder oss i bön

3. Intervjuer
Vi diskuterade de intervjuer som varit för kandidat till vikare.

4. Julklapp och julavslutning
Vi beslutade om hur julavslutning ska vara, och vad för julklapp som styrelsen, Stina och
Bettina ska få.



VU7, 8/12-21

1. Inledande formalia
1.1 Bön
Linnea leder oss i bön.

1.2 Vilka är här?
Amanda, Ellen, Linnea, Nicole och Liv (via telefon)

1.3 Lägesrunda
Alla mår bra!

1.4 Vem leder mötet?
Amanda Ahlgren

1.5 Vem tar anteckningar?
Amanda Ahlgren

2. Hur går det för projektgrupperna?

2.1 Ljuspunkt Vinter
Projektgruppen har haft gnistmöte och började planerade aktiviteter samt pratade
om Stjärnholm

2.2 Ljuspunkt Sommar
Projektgruppen ska ha möte efter jul och nyår och letar präster

2.3 Husarö Junior och Minior
Arbetet fortgår, budget klar

3. Verksamhetsplanering

3.1 SKUSS-kvällar
Utvärdering. Vi behöver marknadsföra bättre, posters till församlingarna, video på
instagram. Idé till nästa SKUSS-kväll: Alla hjärtans dag mys, (13/2)

3.2 SKUSS-skaparna
Pysslet är ute och arbetet fortgår



3.3 Barndagen
Västerhaninge ställde in pga datum, kanske en barndag i stan om lokal finns

3.4 Kreativ tävling för ungdomar
Aktiviteten inspireras av SKUSS-skaparna men riktar sig till ungdomar som kommer
få spela in en egen tolkning av “ropa till gud”.

4. VU, SKUSS & Covid-19

4.1 Rapport angående läget
Alla känner sig friska, vi håller ögonen öppna och ser om läget förändras

5. Övriga frågor

5.1 Sociala medier (nå ut till så många som möjligt)
Vi måste börja marknadsföra oss på nytt, där hela DS sprider ordet om SKUSS,
fler lokalavdelnings besök eftersom det sker ett generationsskifte

6. Nästa möte
VU 17/1 kl.18.30, häng från 18.00!
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