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Datum och tid 24 Mar 2022 kl. 18.00-21.00 
 
Plats   Stockholms Stiftskansli, Klara Södra Kyrkogata 1 
 

 
 
Föreslagna mötesfunktionärer 
Mötesordförande Ludwig Andersson 
Mötessekreterare Nicole Oddbratt 
Justerare  Linnea Ahdenkari 



 

Förslag till föredragningslista 

Distriktsstyrelsemöte 10 

 

Datum    2022-03-24 

Tid    kl. 18.00-21.00 

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: Ludwig Andersson 

 1.5 Val av mötessekreterare 

       Föreslagen mötessekreterare: Nicole Oddbratt 

 1.6 Val av mötesjusterare 

       Föreslagen justerare: Linnea Ahdenkari 

 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 Husarö 

2.6 Aida - St. Jacob 

2.7 Årets pris 



 

 

 

3. Beslutsärenden 

3.1 Vinnare SKUSS-skaparna 

 

4. Avslutande formalia 

4.1 Personalfrågor 

4.2 Övriga frågor 

- präst och diakonmöte 

4.3 Nästa sammanträde 

4.4 Mötets avslutande 

  



 

Beslutsunderlag 3.1 XX 

 



Minnesanteckningar AU 

§ Läget i utskotten 

OU rullar på. Verksamheterna går bra, podcasten har planerat in första inspelningen. Pratar 

med Michell om stöd. 

VU hade möte i måndags. De har pratat om SKUSS-kvällar, SKUSS-skaparna m.m. 

EU flyter på. SKU Uppsala kommer ha möte i mars och bl.a. besluta om avtalet.  

 

§ Distriktsårsmötet 

Vi planerade strategi för hur vi tar oss ut till Vallentuna. Diskuterade även OUs planer för 

förberedelser o.s.v. 

 

§ Bokslut 

På styrelsemötet i april så måste alla vara närvarande för att skriva på bokslutet.  

 

§ Ljuspunkt Vinter 

Daniel och Amanda berättade om situation för lägret. Ledarmöte på tisdagen 8e.  

 

§ Pride 

Paraden kommer bli av. SKUSS kommer vara närvarande och med i planeringen. 



 

 

   
 

Föredragningslista OU 2021/22 

1. Vilka är här? 
Klara, Anton, Daniel, Stina, Nora, Madde. 
 

2. Bön 
Vi ber för Ukraina tillsammans.  
 

3. Senaste DS 
Vi går igenom senaste DS-mötet. 
 

4. Kommunikation 
4.1 Nyhetsbrev 

Ska försöka komma ut i början av mars.  
Peppa MUV och DÅM.  

      4.2 Hemsidan 
Michell har fått ett intro på Hemsidan.  
Det rullar på. 
Behöver läggas upp lite protokoll.  

4.3 Sociala Medier 
Filmen på Klara som ska peppa MUV ska upp snart.  
Ung media har gjort ett insta-filter om “din förtroendevaldpost”. 
Puffa för STUB’en i nästa vecka. 
   

5. Policys 
Arbetet fortgår 

 

6. Demokrati 
6.1 Ledarutbildningen 
Arbetet fortgår 
6.2 Samlingen 
Planeringen till hösten är inte igång än 
6.3 STUB 
Nu är det 9 anmälda från 4 lokalavdelningar.  
Laga egen lunch: Spenat och fetaostpaj. Bröd och lite grönsaker. Nån kall sås?  
Rolig aktivitet: Laserdome 3 spel surbrunnsgatan. Stina bokar. 
6.4 DÅM 
Vi går igenom alla offerter för cateringen.  
Vi kollar igenom planeringen och preppen inför DÅM.  
6.5 Lokalavdelningsårsmöten 
Alla som är planerade har genomförts, vi ligger på ca 52% av LAs som har genomfört 
årsmöten. DS var på typ alla utom 2.  
Vi går igenom medlemsrapporteringen.  
6.6 Årsmötesordbok 
Arbetet fortgår 
 



 

 

   
 

7. MUV 
Första MUV är på söndag. 
MUV-gruppen har vart där på besök. Allt verkar rulla på.  
Kansliet fixar fika :)  
Datum är 6/3, 3/4, 1/5, eventuellt i juni också pga första söndagen i juni är det kollekt till 
SKUSS.  
Uppmana hela DS att dyka upp!  
 

8. Medlemsvård 
Inget att rapportera  
 

9. Podcast 
Möte igår. SNABBA puckar nu! Vill boka Sensus redan på tisdag och spela in då.  
Tema kyrkoåret osv.  
Michell är inkopplad. 
 

10. Övrigt 
Ser ett behov att ta fram protokoll-mallar för olika sorters årsmöten. Vad som är måste-
punkter osv.  
 
Vi går igenom verksamhetsberättelse. 
 
Överlämning till nästa OU. Daniel fixar ett dokument på driven i OU mappen, där utskottet 
kan skriva ner passningar till nästa utskott.  
Fyll i tankar till nästa möte.  
 

11. Nästa möte 
13/4 



 

VU möte 28/2-22 

  

Lägesrunda: alla mår bra, men det är en absurd värld med Rysslands invasion. 

Vilka är här: Amanda, Liv, Stina och Michell. 

Amanda leder oss i en bön för Ukraina. 

  

1) Vi går igenom verksamhetsberättelsen 

  

2) Amanda går igenom Ljuspunkt vinter. 

a.  75 personer total deltar på lägret! 

b.  Grupper från Högalid, Värmdö, Solna, Enskede Årsta, Skarpnäck. 

c.  Planeringen går bra och framåt 

  

3) Liv går igenom Husarö junior- och minior 

a.  Anmälan är öppnad, kansliet har blivit kontaktad av 3-4 föräldrar som vill 

anmäla sina barn (deltagare från förra året). 

b.  Vi söker fortfarande präst och kock! Anton är prel/back-up tomte. 

c.  Ledaranmälan är öppnad och stänger i slutet av mars. 

d.  En till skulle behövas i STABEN, inte till själva planeringen utan främst till 

lägret på plats. En fråga att lyfta till DS. 

e.  Tema är valt: PIRATER! 

f.     Michell går igenom Husarö foldern. 

 

4) SKUSS-kvällar 

a. Amanda pratar lite om SKUSS-kvällen som var den 14/2.  

b. Den närmaste kvällen som ska genomföras är kvällen om Fasteaktionen.  

c. Det ska serveras våfflor! Amanda säger vi ska ha nutella och grädde, Michell 

röstar för lönnsirap, Liv föreslår sylt som ett “alla gillar det”-alternativ.  

d. GLÖM INTE HÖGTALARE!  

e. Medskick är att verkligen planera igenom Inflyttningsfesten på nästa VU 

möte, så den blir storslagen! 

 

5) SKUSS-skaparna 

a. Vi har fått in tre bidrag hittills, de är mycket fina! 

b. Deadline är 21 mars  

 

6) Kreativ tävling för ungdomsgrupper 



 

a. Kommer nog inte kunna genomföras detta verksamhetsår. 

b. Vore skoj om vi kunde göra en mer ordentlig plan för tävlingen, och sätta 

datum på nästa VU möte.   

 

7) VU och covid 

a. Bättre smittläge nu. Vi får se under våren hur det kommer fortsatt påverka 

våra verksamheter.  

 

8) Nästa möte bokas via doodle i messenger. Amanda skickar ut.  

 

 

 



VU10, 15/3-22 

 

1. Inledande formalia 

1.1 Bön  

Linnea leder oss i bön. 

 

1.2 Vilka är här? 

Amanda, Linnea och Liv. 

 

1.3 Lägesrunda 

Alla mår bra men mycket som händer med skola och jobb. 

 

1.4 Vem leder mötet?  

 Amanda leder mötet. 

 

1.5 Vem tar anteckningar?  

Amanda tar anteckningar. 

2. Hur går det för projektgrupperna? 

2.1 Ljuspunkt Vinter  

Vi går igenom det senaste som hänt, allting känns klappat och klart. Vi har ett 

avslutande projektgruppsmöte på torsdag 17/3. 

 

2.2 Husarö Junior och Minior 

Arbetet fortgår, Linnea hoppar in i staben för att hjälpa till med planeringen. 

 

3. Verksamhetsplanering 
 

3.1 SKUSS-kvällar 

a) Nästa SKUSS-kväll blir den 21/3 med fastekampanj tema. Det kommer bjudas 

på våfflor och workshop med agera volontärerna.  

 

b) Skuss-kväll: Inflyttningsfest den 11/4, vi kommer ha en taco-kväll med lyxigt 

pynt samt hålla i en musikquiz på kahoot.  

 

 

3.2 SKUSS-skaparna 

a) Det har kommit in 10 bidrag från olika församlingar. 

b) Bedömning sker på nästa DS-mötet. 

 



3.4 Kreativ tävling för ungdomar 

Vi har gjort en ordentlig plan samt tidsplan som ligger på driven. 

 
 

4. VU, SKUSS & Covid-19 
 

 4.1 Rapport angående läget 

a) Smittläget är stabilt. 

b) Kul att kunna ha läger igen.  

  

 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

6. Nästa möte 

Nästa möte bokas via doodle i messenger. Amanda skickar ut.  

 

 

 

 

 



 

- Bön 
Vi bad vår fader ihop 
 

- Vilka är här 
Anton, Daniel och Ludwig. Ellen hade anmält frånvaro. 
 

- Lägesrunda  
Alla mår bra och det flyter på.  
 

- Saker på stiftet 
Ludwig berättar att kansliet har rensat på stiftskansliet pga flytt till St jakobs i Kungsträdgården i augusti 
och har rensat ut massor av husgeråd etc som vi hade plats för i Skolhuset förut. Niclas Blåder (Biträdande 
Stiftsdirektor) har sagt i ett mail till Stina:  
 
“Skulle det i framtiden bli så att SKUSS är tvungna att återskaffa dessa saker för att verksamheten skall 
kunna bedrivas vidare, så står stiftskansliet för rimliga extra kostnader (dock max upp till 7000kr)”. 
 

- Avtal med Uppsala 
Avtalet med Uppsala är färdigt och har kommit tillbaka från ordförande från Uppsala med några små 
ändringar, det ska nu bara skrivas på av Vice ordförande Ludwig och ordförande Madde samt ordförande 
för uppsala så är det färdigt och igång.  
 

- Hur ser det ut just nu  
En del av vårt regionsbidrag har inkommit och det känns bra. Vi tror att det blir ett bra år, men att vi ska 
försöka hålla i pengarna då i vår budget som vi lagt som proposition är på minus resultat vilket vi helst vill 
undvika.  
 

- Bokslut/revision 
Bokslutet är färdigt och finns för den som vill läsa, Ludwig har mailat ut den till EU. Den 31 mars kommer 
Ludwig och Madde samt Stina ha revisionsmöte med vår förtroendevalda revisor Olof Bergendahl samt vår 
auktoriserad revisor Maria Fränne från PWC, Ludwig bjöd in EU till mötet.  
 

- Överlämning 
Ludwig tog upp och frågade EU ifall det är något som de vill ha med i överlämningen till nästa års EU. 
Ludwig lyfte att milersättning måste göras en ännu tydligare mall och riktlinjer kring, då det under 
lokalavdelnings årsmöten uppstått lite förvirring om hur en ska tänka när en ska godkänna eller inte 
godkänna milersättning.  



 

DS Beslut 

Vi diskuterade det beslut som DS tog på propphelgen gällande Husarö lägerplats. 

FU lyfte tankar om vad de anser DS borde och kan göra i nuläget. 

 

Husarö j/m 

FU blev informerade om planerna att genomföra Husarö junior/minior som vanligt och de 

fick info om vad som behövs dit. Det ska efter mötet skickas ett mejl till FU med all info 

samlad. 

 

Avtalet 

FU diskuterade kring det avtal som SKUSS har skrivit gällande Husarö lägerplats. 

 

Nästa möte 

Vecka 13-14 

 

 

 


