
Bilaga 1. Kallelse DS5
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse
Kallelse till styrelsemöte DS5 2022/23

Kallade
Ludwig Andersson Ordförande
Amanda Ahlgren Vice Ordförande
Anton Holmgren Ledamot
Anton Nyman Ledamot
Beata Gustafsson Ledamot
Dan Djupedal Larsson Ledamot
Daniela Marovic Ledamot
Ellen Lakey Ledamot
Isak Reisberg Ledamot
Klara Gäfvert Ledamot
Linnea Ahdenkari Ledamot
Madelene Engström Ledamot
Nicole Oddbratt Ledamot

För kännedom Beatris Ruthström Konsulent
Bettina Palacios Klinke Konsulent

Datum och tid 18 September 2022 13.00-15.00

Plats Husarö Lägerplats

Föreslagna mötesfunktionärer
Mötesordförande Ludwig Andersson
Mötessekreterare Linnea Ahdenkari
Mötesjusterare Klara Gäfvert
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Bilaga 2. Föredragningslista DS5
Förslag till föredragningslista

Distriktsstyrelsemöte 5

Datum 2022-09-18
Tid kl. 13.00-15.00
Plats Husarö Lägerplats
Verksamhetsår 2022/23

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: Linnea Ahdenkari
1.6 Val av mötesjusterare

Föreslagen mötesjusterare: Klara Gäfvert
1.7 Val av adjungerade
1.8 Mötets beslutanderätt
1.9 Fastställande av föredragningslista
1.10 Föregående protokoll

- DS4

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
- Distriktsöverskridande läger

- 2.3 Midnattsvolleybollen
2.4 SKUSS och världsläget
2.5 Husarö
2.6 Milersättning
2.7 Projektbudgetar
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2.8 Rikshelgen

3. Beslutsärenden
3.1 Bordlagda frågor

- Intressegrupp
3.2 Utkvitteringsrätt
3.3 Tillägg i Miljö- och Etik policyn

4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor
4.2 Övriga frågor
4.3 Nästa sammanträde
4.4 Mötets avslutande
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Bilaga 3. Minnesanteckningar AU
Minnesanteckningar AU mötet 26 Augusti

- Husarö
Ludwig lyfte upp frågan angående Husarö, hur ska vi göra, vad ska vi göra och vad händer med Husarö.
Anton pratade om arbetsgruppen för Husarö och berättade hur arbetet gått, en förfråga har skickats ut till
de som anmält intresse om att vara med i denna grupp.

- Helgen på Husarö
AU planerade helgen på Husarö. Styrelsen kommer att som det är nedrivningshelg för att få lättare
”utbildning” i hur saker ska göras samt ett till tillfälle för styrelsen att se lägerplatsen. Teambuilding med
styrelsen, lära känna varandra samt ett styrelsemöte kommer att vara under helgen.

- De Ungas Kyrkomöte (DUK)
Ombuden till de De ungas kyrkomöte har anmält sig och kommer att åka för att representera Stockholm.
Ett avhopp har vi haft men Ludwig har hittat en medlem som ersätter avhoppet.

- Stiftstyrelsemötet
Tisdag den 6 september ska Ludwig, Beatris samt Bettina vara med på stiftsstyrelsens möte och prata om
SKUSS, både hur det ser ut nu, förväntningar och mål.

- Hur det går i utskotten
I utskotten går det bra. Alla utskott har haft lite sommaruppehåll och kommer att ha möte nu innan
september dsmötet. Annars har de haft en dialog över Messenger.

- Personal
Ludwig berättar att Bettina är tillbaka på jobbet från och med den 5 september. Det känns bra att vi går
tillbaka till 2 heltidskonsulenter igen. Ludwig och Amanda ska planera in en halvdag med Bettina och
Beatris för att prata om det kommande året.

- Midnattsvolleyn
Anton lyfte upp planen angående midnattsvolleyns plats och som kommer att äga rum i november. AU
diskuterade detta och kom fram till att kolla med Antons förslag och boka.
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Bilaga 4. Minnesanteckningar OU
Minnesanteckningar OU 29/8

Datum 2022-08-29 Verksamhetsår 2022/23 Tid
kl. 18:00 - 20:07

Plats Nikolaisalen, Själagårdsgatan 13

Närvarande:
Madelene Engström
Klara Gäfvert
Beata Gustafsson
Anton Nyman
Isak Reisberg

Anmält förhinder:

Adjungerade:

1. Inledande formalia
1.1. Närvaro

1.2. Lägesrunda
Alla mår bra och har haft en bra sommar!

1.3. Bön

1.4. Senaste DS
Vi går igenom senaste DS-protokollet och Anton informerar om AUs senaste möte
och VUs kommande aktiviteter.

2. Policys

Anton föreslår att (en önskad) deadline för uppdatering av policys ska vara innan jul.

2.1. Miljöpolicyn
Madelene informerar att IU har tagit upp frågan om denna policy, varav arbetet
fortgår där.
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2.2. Drogpolicyn
Arbetet fortgår. Till nästa möte ska en revidering skett utifrån ny lagstiftning.

2.3. Policy gällande sexuella trakasserier
Arbetet fortgår. Policy-skrivar-kväll ska inplaneras av Klara. OU samlar  in underlag till
utformandet av policy.

2.4. Policy gällande trakasserier
Arbetet fortgår. Policy-skrivar-kväll ska inplaneras av Klara. OU samlar  in underlag till
utformandet av policy.

2.5. Riktlinjer gällande deltagaravgifter & Riktlinjer gällande kommunikation
Diskussion och revidering sker senare under verksamhetsåret.

3. Demokrati

3.1. Ledarutbildning
Arbetet fortgår. Anton fixar.

3.2. STUB
Underlag för STUB i form av färdig powerpoint och dokument med information.
Madelene och Beata börjar kolla.

3.3. DÅM
Prel.datum inför DÅM 2023 är 22/4. Vi börjar kolla på lokaler. Helst vill vi ha i
norrort, men lättillgängligt med lokaltrafik. Klara kollar med Vällingby, vi kollar om
Ellen kan prata med Järfälla, Beata pratar med Danderyd. Möjligtvis kan vi kolla
Kungsholmen, Lidingö, Täby.

3.4. Årsmöteshandbok
Det finns en ordlista än så länge. Det vi vill komplettera med är ett typexempel på
föredragningslista och förklara punkter som krävs och andra punkter. Tips för olika
roller på möte samt rollista.

Möte för skrivandet av handboken ansvaras av Isak.

Ska vara klar innan jul så att den kan brukas inför nästa års lokalavdelningsårsmöten.

3.5. Riksdagsval
Vi diskuterar huruvida vi ska uppmana våra medlemmar att rösta i riksdagsvalet. Ett av
vår organisations samhällssyften är att främja demokrati, varav vi anser att vi har en
viktig uppgift att uppmuntra våra medlemmar om de demokratiska möjligheter i vårt
samhälle. Klara ansvarar för att inlägg kommer ut.

4. Samarbeten

4.1. Trossamfund
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Tidigare har ett interreligiös samarbete diskuterats. En idé kan vara att bjuda in andra
religiösa ungdomsförbund till en MUV, speciell SKUSS-kväll eller liknande. Beata och
Klara fortsätter arbeta med samarbetet.

4.2. Sensus
Arbetet fortgår.

4.3. Distrikt
Vi vill arrangera och samarbete med andra distrikt. Nu är ett distriktsöverskridande
läger i planen. VU kan diskutera distriktsövergripande spelkvällar eller liknande.

5. Medlemsvård
5.1. Kontatklokalavdelningar

Kontakt till lokalavdelningar ska gå ut snarast. Påminnelse till resterande DS.

6. Kommunikation

6.1. Nyhetsbrev
Datum och plats för Midnattsvolley bör skickas ut redan nu.
MUV-datum bör skrivas ut.
Biskopens buckla - Stockholm samlar ett lag.

6.2. Hemsidan
Bör uppdateras. Kommande arrangemang är inte korrekt. Hur många medlemmar vi
är bör uppdateras. Klara och Anton vill lära sig hemsidan.

6.3. Instagram
Introducera DS på instagram inom kommande veckor. Klara ansvarar.
Klara ser till att någon lägger upp om valet.

Mer storys osv när vi har evenemang för att man får veta mer om evenemangen.
Lägga upp en “sammanfattning” av evenemanget i form av ett inlägg efter.

6.4. Facebook
Kansliet arbetar. Fortsätta att likea och dela facebook-inlägg för att boosta
spridningen.

6.5. TikTok
Arbetet fortgår.

7. Pride
Pride har varit, det var kul. Inväntar nästa års planering.

8. Midnattsvolleyboll
Arbetet har gått framåt med stormsteg.
Vi kommer vara i Solnahallen och i Råsunda kyrka.
Solnahallen har två hallar. Vår önskan är att hyra båda från kl. 15-03.

Roliga saker: Fotomaskin - undersök om vi vill ha utskrivbara eller mejlade bilder? Har svenska
kyrkan eller skarpnäck kvar sina fotobås?
Popcornmaskin? Hoppborg?
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Kolla med solnahallen om pingisbord och annat. - Anton
Vi kan kolla med företag som hyr ut ex popcornmaskin om när de kan hämta/lämna och isåfall
priser. - Madde kollar med Vallentuna, Isak kollar generellt
Hyra projektorer, filmdukar och spelkonsoler. Beata kollar.
Hyra sittmöbler, ex sackosäckar.

Köpa in fler och nya spel, ex cluedo och besserwisser.

Skulle vara kul att få dit representanter för de olika riksgrupper såsom uppdrag global och tro
och identitet, ageravolontärer, uppdrag global. Hör av till Matilda Hellgren m.fl.

9. Podcast
Arbetet fortgår. Se över möjligheter att spela in själva.

10. Mallar
10.1. Minnesanteckningar

Arbetet fortgår.

10.2. Milersättning
EU tar upp frågan innan OU diskuterar vidare.

11. MUV
Präster till nästan alla tillfällen i höst är inplanerade. Arbetet fortgår i projektgruppen.

12. Övrigt
Praxis kring protokoll och dokument gicks igenom.

13. Nästa möte
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Bilaga 5. Minnesanteckningar VU
Minnesanteckningar Verksamhetsutskottet 6/9

Datum 2022-09-06 Verksamhetsår 2022/23 Tid
kl. 18:00-20:30

Plats Nikolaisalen, Själagårdsgatan 13

Närvarande:
Anton Holmgren
Dan Djupedal Larsson
Daniela Marovic
Ellen Lakey
Lin Ahdenkari
Nicole Oddbratt

Anmält förhinder:

Adjungerade:

1. Inledande formalia
1.1. Närvaro

1.2. Lägesrunda
Alla mår generellt sätt bra.

1.3. Bön
Lin ledde utskottet i bön.

1.4. Senaste DS
Inget sedan senaste DS.

2. Verksamhetsutskottets verksamheter
VU gick igenom alla sina verksamheter.

2.1. SKUSS-Kvällar
Förra SKUSS-Kvällen: 30/8
Maten tog slut och det fanns ingen mjölk. VU diskuterade hur man kan förbereda sig
bättre till kommande event.
Nästa SKUSS-kväll äger rum 28/9. Ellen och Daniela har ansvar.

2.2. Fotbollscupen
Arbetet har gått segt på grund av andra event som tar mer tid.

2.3. Ljuspunkt Vinter
Arbetsfördelningen är gjord och sökandet efter gård har påbörjats.
Nästa sammanträde är 14/9 kl. 18:00
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2.4. SKUSS-Skaparna
Temat och datumen är satta. Eventansvarig kontaktar kansliet för hjälp med inköp och
anmälan. Utskottet bestämde också vad priset skulle vara.

2.5. Barnskoj med SKUSS
Utskottet har fortfarande svårt att definiera detta projekt.

2.6. Husarö Minior och Junior
Arbetet har stått still på grund av osäkerheter kring Husarö-frågan.
Nästa sammanträde är inte satt men diskuteras i messenger-gruppen.

2.7. Kreativ Tävling för Ungdomar
Utskottet satte tema, pris och datum. Eventansvarig kontaktar kansliet.

3. Statistik och rapporter
SKUSS-KVÄLL 30/8

Deltagarantal: 11 inkl. 5 från DS
Lokalavdelningar närvarande: Högalid, Enskede-Årsta, Haninge, SKB, St Mikael, Sundbyberg
Summering: Bra uppslutning
Mycket skratt med härlig bordsbön.
Gott samarbete i kök.

4. Övrigt

5. Nästa möte
Nästa möte äger rum 3/10 kl.18:00 och är fysiskt.
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Bilaga 6. Minnesanteckningar EU
Minnesanteckningar EU 1

Datum 2022-09-01 Verksamhetsår 2022/23
Tid kl. 18.30-20.00
Plats Nikolaisalen, Själagårdsgatan 13

Närvarande:
Klara Gäfvert
Anton Nyman
Isak Reisberg

Anmält förhinder:
Ellen Lakey

Adjungerade:

1. Bön
Anton leder oss i bön

2. Lägesrunda
Generellt glada miner laget runt, lite småstress här och där men på det stora hela bra!

3. Hur ser det ut just nu - Visma och ekonomiläget
Halva regionsbidraget samt halva organisationsbidraget är inkommet. Kollekt har inkommit.
Ekonomin ser enligt EU i dagsläget bra ut.
Saknar i dagsläget deltagaravgifter från Ljuspunkt vinter.

4. EU: Arbetssätt och Ansvar
Överlämning till nästa EU med tydliga noteringar gällande budgetändringar och andra stora
ändringar.
Regelbundna möten, gärna tidigare på kvällarna

5. Projektbudgetar
EU vill ha projektbudgetar från samtliga projekt senast den 10 november(DS7)

a. Kontaktpersoner
- Vi har inga kontaktpersoner för projektbudgetar, folk får kontakta EU direkt.

EU anser att mallarna för projektbudgetar ej behöver uppdateras
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6. Snabb och långsam-guide
Klara presenterade snabb och långsam-guiderna för att öka EU:s förståelse.
Är det något där som EU vill revidera?

7. Riktlinjer för Milersättning
EU ska revidera det dokument förklarar milersättning. Planen är att skapa riktlinjer med tydligare
ramar för hur och när milersättning ska beviljas.

- Vem ska godkänna?
- Ordförandeparet, Attestorerna, EU?
- EU lyfter frågan till DS

- Vad ska gälla?
- Milersättning beviljas endast i situationer där kollektivtrafik inte är ett

alternativ.
- SKUSS betalar för kollektivtrafik i samtliga situationer där person

representerar SKUSS, om personen ej äger en periodbiljett.

8. Övriga frågor
EU vill undersöka möjligheterna att uppdatera objektsnummersnamnen, Klara kollar
Alla i EU ska få inloggning till Visma
Se över möjligheten att skicka lag till biskopens buckla, skapa budget

9. Nästa möte
Preliminärt tisdag 27/9

12



Bilaga 7. Minnesanteckningar IU
IU 2

Agenda & Mötesanteckningar

1. Mötets öppnande
Kl. 19:04

2. Bön
Linnea ledde oss i bön.

3. Vem tar anteckningar idag?
Madelene Engström

4. Vilka är här?
Linnea Ahdenkari
Dan Djupedal Larsson
Nicole Oddbratt
Beata Gustafsson
Madelene Engström

5. Lägesrunda
Det är bra med det flesta, lite trötta och Dan är sjuk.

6. Göra skillnad
Ingen av oss kan tyvärr åka på detta, men någon annan från DS kommer nog åka.

7. Ukraina mässan
Nicole och Madde skriver ihop ett mejl till kansliet om detta efter mötet.

8. Miljöpolicyn
Linnea ska skriva ihop ett beslutsunderlag om att köpa fairtrade i den mån det går. Finns typ en
deadline till innan jul.

9. Fort. vad vi vill göra och åstadkomma
nya punkter:
fastekampanjen - fokus hos Linnea och Beata, Dan finns i bakgrund
Julkampanjen - fokus hos Nicole och Madde
Kontakt med utlandet
Ageravolontärer - Linnea har lite extra koll på detta

10. Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

11. När är nästa möte?
Nästa möte är den 29/9 - 22 på eftermiddag/kväll

12. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl: 19:33
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Bilaga 8. Beslutsunderlag 3.1
Beslutsunderlag 3.1 intressegrupp 2022

Det har inkommit en förfrågan om att starta upp en ny intressegrupp “rollspelsgruppen” från Brännkyrka
lokalavdelning. se Bilaga 1.

Distriktsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna intressegruppen med namnet “rollspelsgruppen”, samt bevilja deras förfrågan
angående lokal samt ersättning till fika och dylikt.

_________________________________________________________________________

Distriktsstyrelsen beslutade
att godkänna intressegruppen med namnet “rollspelsgruppen”, samt beviljar deras förfrågan
angående lokal samt ersättning till fika och dylikt upp till en summa av 500 kronor per träff.
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Bilaga 9. Beslutsunderlag 3.2
Beslutsunderlag 3.3 Utkvitteringsrätt

Bettina Klinke Palacios har kommit tillbaka till sin tjänst som konsulent efter att ha varit föräldraledig.
Därför föreslår AU att distriktsstyrelsen ändra rättigheterna till att kunna kvittera ut assurerade och
rekommenderade brev och postförsändelser.

Arbetsutskottet (AU) föreslår därför distriktsstyrelsen besluta

att

Ludwig Andersson
Amanda Ahlgren
Beatris Ruthström
Bettina Klinke

Har rätt att kvittera ut assurerade och rekommenderade brev
och postförsändelser.

Denna paragraf  ersätter tidigare protokoll.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

___________________________________________________________________________

distriktsstyrelsen beslutade

att

Ludwig Andersson
Amanda Ahlgren
Beatris Ruthström
Bettina Klinke

Har rätt att kvittera ut assurerade och rekommenderade brev
och postförsändelser.
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Bilaga 10. Beslutsunderlag 3.3
Beslutsunderlag Tillägg i Miljö-och Etik policyn

Vi i Distriktsstyrelsen har sedan 2019-09-26 förhållit oss till en Miljö-och etikpolicy som har genomsyrat
vår verksamhet sedan Distriktsstyrelsen tog beslutet att anta policyn i sin helhet. Det vi i Internationella
utskottet skulle vilja addera till den nuvarande policyn är en punkt om att produkterna SKUSS köper in till
diverse verksamheter inte bara ska vara ekologiska och vegetariska utan även Fairtrade-märkta. Detta anser
vi är ett rimligt tillägg eftersom vi genom att köpa Fairtrade produkter har bättre förståelse för vart
pengarna går och även att Människorna som har arbetat med det i någon form har erhållit en rättvis lön.

Internationella utskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta

att Under punkt 3 “Vi ser att Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift eftersträvar att köpa in ekologiska och
rättvisemärkta varor och produkter.” tillägga ytterligare en punkt “Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift strävar efter
att köpa in Fairtrade produkter till våra verksamheter och läger, alltså inte bara fika utan även diverse ting som behövs för
att genomföra en verksamhet.”

___________________________________________________________________________

Distriksstyrelsen beslutade

att Under punkt 3 “Vi ser att Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift eftersträvar att köpa in ekologiska och
rättvisemärkta varor och produkter.” tillägga ytterligare en punkt “Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift eftersträvar
att köpa in Fairtrade produkter till våra verksamheter och läger.”
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