
Bilaga 1. Kallelse DS6

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse
Kallelse till styrelsemöte DS6 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 17 Oktober 2022 18.00-21.00

Plats Stockholms stiftskansli, Västra trädgårdsgatan 2A

Föreslagna mötesfunktionärer
Mötesordförande Ludwig Andersson
Mötessekreterare Beata Gustafsson
Mötesjusterare Nicole Oddbratt
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Bilaga 2. Föredragningslista DS6

Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 6

Datum 2022-10-17
Tid kl. 18.00-21.00
Plats Stockholms stiftskansli, västra trädgårdsgatan 2
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: Beata Gustafsson
1.6 Val av mötesjusterare

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

- DS5

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

2.3 Midnattsvolleybollen
2.4 SKUSS och världsläget
2.5 Husarö
2.6 DUK (de ungas kyrkomöte)
2.7 Minnesanteckningar
2.8 Tillgänglighetspolicy
2.9 Rutiner
2.10 Styrelsens budord

3. Beslutsärenden
3.1 Bordlagda frågor

4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor

- Ny dator
4.2 Övriga frågor
4.3 Nästa sammanträde
4.4 Mötets avslutande
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Bilaga 3. Minnesanteckningar AU 29/9

AU minnesanteckningar

Anton
Amanda
Ellen
Ludwig

- Lägesrunda
Alla mår bra, lite trötta.

- Hur går det i utskotten
VU: det går bra, de hade en skusskväll igår. Det går ganska trögt med arbetet, dock ser vi att det är en trend
som brukar vara varje år efter sommaren.
OU: det går bra, de planerar väldigt mycket inför midnattsvolleyturneringen. Till nästa Ou möte ska de ha
gått igenom policys osv.
FU: det går bra, de planerar inför nästa sommar och ska börja göra checklistor.
Ludwig berättar lite från hans sammanträde med stiftets internationella möte. Ludwig och Amanda ska ha
möte med Margareta (internationell samordnare) på tisdag för att prata om framtida internationella saker
som skuss kan involveras i.

- Midnattsvolleybollturnering:
Planeringen för midnattsvolleybollsturneringen går väldigt bra. Det planeras för fullt för en riktigt roligt
turnering med både volleyboll och lite hemligheter.

- Ljuspunkt:
Planeringen är i full gång, Stjärnholm och rättvik är tyvärr uppbokade så det letas för fullt efter en lägergård.
Gnistansökan kommer att gå ut snart.

- Kansliet
Kansliet är äntligen in�yttade och klara på Sankt jakobsgården, Västra trädgårdsgatan 2 vid kungsträdgården.
Ludwig och amanda har även de fått en genomgång av kansliet med brandsäkerhet, rutiner och nycklar.
Ludwig, Amanda och Bettina har haft en halv kanslidag för att planera hösten.

- Minnesanteckningar från AU
Au diskuterade vad som ska stå i minnesanteckningarna från AU och vad som kan “sållas” ut eftersom viss
information kan vara käsnlig.
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- Nicolai
Ludwig nämnde rutiner kring Nicolaisalen och han har tillsammans med Bettina bestämt att
sammankallande för OU samt VU och kansliet är de som bokar Nicolaisalen. Rutiner kommer att pratas om
på DS mötet.

- Attestering
Ludwig pratade om attesteringen och hur vi kommer att arbeta med detta framöver för att det ska vara så
smidigt som möjligt.
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Bilaga 4. Minnesanteckningar OU 20/9

Minnesanteckningar OU 20/9

Datum 2022-09-20 Verksamhetsår 2022/23 Tid
kl. 18:31 - 20:23

Plats Digitalt

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

Anmält förhinder:

Adjungerade:
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1. Inledande formalia
1.1. Närvaro

1.2. Lägesrunda
Det verkar vara ok med alla.

1.3. Bön

1.4. Senaste DS
Förra DS (18/9) talade vi om intressegruppen för rollspel, OU rapporterade
om midnattsvolleyn. Annars inget relevant för OU.

2. Policys

Arbete ska redovisas under nästa sammanträde.

2.1. Miljöpolicyn
IU kommer lägga till en ny del av en paragraf, vilket DS beslutade om under
styrelsemötet 18/9.

2.2. Drogpolicyn
Arbetet fortgår.

2.3. Policy gällande sexuella trakasserier
Arbetet fortgår.

2.4. Policy gällande trakasserier
Arbetet fortgår.

2.5. Riktlinjer gällande deltagaravgifter & Riktlinjer gällande
kommunikation
Arbetet fortgår.

3. Demokrati

3.1. Ledarutbildning
Arbetet fortgår. Anton fixar.

3.2. STUB
Inget material kan presenteras under mötet. Arbetet fortgår.
Prel. datum ca 1 månad innan DÅM (11/12 mars).
Madde och Beata påbörjar arbetet.
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3.3. DÅM
Inget nytt om lokaler. Styrelsen närvarar från 07:00, incheckning 08:00/08:30,
Mötet börjar 09:00. Lokal ska ha plats för minst 130 personer. Planen är att
dela ut någon form av belöning till lokalavdelningen som håller i DÅM. Plats
behövs för att ställa fram mat och göra kaffe.

3.4. Årsmöteshandbok
Arbetet fortgår. OU samlar ihop idéer om vad som kan behövas i handboken.
Möte hålls efter nästa OU-möte.

4. Samarbeten

4.1. Trossamfund
Arbetet fortgår. Beata har kontaktat en organisation för interreligiöst
samarbete. Lin medverkar på arrangemanget interkulturell mötesplats.

4.2. Sensus
Arbetet fortgår.

4.3. Distrikt
Mycket finns att göra inom det egna distriktet och med det
distriktsöverskridande lägret. Arbetet fortgår.

5. Medlemsvård
5.1. Kontatklokalavdelningar

Madde har kontaktat distriktets samtliga kontaktpersoner angående
midnattsvolleybollen. OU har kontaktat sina kontaklokalavdelningar.
Isak kontaktar Täby angående SKUSS-mässa.

6. Kommunikation

6.1. Nyhetsbrev
Information om Täby:s SKUSS mässa
Datum och plats för Midnattsvolley bör skickas ut redan nu.
MUV-datum bör skrivas ut.
Biskopens buckla - Stockholm samlar ett lag. (Efter EU har fått prata om det)
OU ger konsulenterna i uppdrag att tvångsmata alla skussare med
midnattsvolley-info.

6.2. Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med info av midnattsvolleyn, MUV och
presentation av styrelsen. Bettina är tillbaka! Halleluja!
Bettina lär upp styrelsen.
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6.3. Instagram
En instagram-ansvarig kan behövas i styrelsen. Mycket pepp på instagram
behövs för att engagera medlemmarna.OU påminner projektgrupperna om att
de ska ha sociala-medier-ansvarig. Inlägg behövs, inte bara händelser.

6.4. Facebook
Bettina och Bea ansvarar. Midnattsvolleybollen är upplagt som evenemang.

6.5. TikTok
Arbetet fortgår i arbetsgruppen.

7. Pride
Vilande.

8. Midnattsvolleyboll
Anton kontaktar Ludwig som har kontakt med Frida Falk. Klara avvaktar med att
kontakta NIU till efter vi fått svar från Frida Falk. Hall är bokad 12-13/11. Förvaring av
egendom tillgänglig i C-hallen. 2x pingisbord finns tillgängliga. Aktiviteter anordnas
under kvällen, som är lätta att plocka undan efteråt. 4x Wii + projektorer och
sackosäckar till sitthörna -Anton fixar. Isak fixar photo booth och popcornmaskin.
Klara kontaktar mobilt game room. Möte med Solnahallen - Anton kollar med Bea
angående detta.

9. Podcast
Arbetet fortgår. Madde kollar möjlighet till att fixa gruppchatt, möte, lokal och
utrustning.

10. Mallar

10.1. Minnesanteckningar
Arbetet fortgår.

10.2. Milersättning
EU reviderar och tar beslut.

11. MUV
Förfrågan från EKHO om samarbete - OU är positiva. Anton visar hur larm och
stängning fungerar på nästa MUV.

12. Övrigt
Inga övriga frågor.

13. Nästa möte
Tisdag 11 oktober kl 17:30.
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Bilaga 5. Minnesanteckningar OU 11/10

Minnesanteckningar OU 11/10

Datum 2022-10-11 Verksamhetsår 2022/23 Tid
kl. 17:34 - 21:00

Plats Stiftskansliet, Västra trädgårdsgatan 2A

Närvarande:
Madelene Engström
Klara Gäfvert
Anton Nyman
Isak Reisberg

Anmält förhinder:
Beata Gustafsson

Adjungerade:
Bettina Klinke
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1. Inledande formalia
1.1. Närvaro

1.2. Lägesrunda
Generellt mår alla bra.

1.3. Bön
Isak ledde oss i bön.

1.4. Senaste DS
Inget nytt DS-möte sedan förra OU-mötet.

2. Policys

Prel.datum för policydag 30/10 kl.10

2.1. Miljöpolicyn
IU kommer lägga in den nya paragrafen som antogs på senaste DS.
OU tar och kollar igenom för att se vad vi vill ändra, både redaktionella
förändringar och syftesförändringar. Punkt 3, 5 och se över bibelorden.

2.2. Drogpolicyn
Vi reviderar drogpolicyn

2.3. Policy gällande sexuella trakasserier
Arbetet fortgår, kväll planeras.

2.4. Policy gällande trakasserier
Arbetet fortgår, kväll planeras.

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

3. Demokrati

3.1. Ledarutbildning
Arbetet fortgår. Anton fixar. Se till att få med sensus i ledarutbildningen.

3.2. STUB
Beata och Madde har inlett arbetet, har gått igenom de dokument som finns
under STUB-mappen.
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3.3. DÅM
Lokalförslag: Kansliet kollar med Järfälla, Beata kollar med Danderyd. Andra
ställen är Kungsholmen…

3.4. Årsmöteshandbok
Vi planerar in en skrivdag
Prel.datum 20/11 kl. 10-16

4. Samarbeten

4.1. Trossamfund
Beata har haft kontakt med Elisabeth. Arbetet fortgå.

4.2. Sensus
Kansliet rapporterar in verksamhet till Sensus.
Utbildningsdag för poddstudien 2/11 kl.19-21
Sprida om vårt samarbete med sensus, påminna lokalavdelningar och DS om
möjligheterna med sensus, ex föreläsare till Ljuspunkt.

4.3. Distrikt
Distriktsöverskridande läger är i verket.

5. Medlemsvård
5.1. Kontaktlokalavdelningar

Vi vill få mer kontakt med våra kontaktlokalavdelningar

6. Kommunikation

6.1. Nyhetsbrev
DÅM datum i nästa nyhetsbrev
Info om samarbetet med sensus
STUB- datum(om lokalen är tillgänglig)
Möjlig pepp om midnattsvolleyn

6.2. Hemsidan
Den behöver uppdateras. Vi tar upp arbetet med hemsidan efter
midnattsvollyn. Mini-utbildning för OU i slutet av november/början av
december.

6.3. Instagram
Vi måste bli bättre på att lägga ut inlägg i god tid innan evenemangen. Vi
behöver några ansvariga för kommunikationen på sociala medier. Lyfts till AU
av Anton.

6.4. Facebook

12



Inga evenemang på facebook, eftersom anmälan sker på medlemssidorna eller
hemsidan. Vi gör inlägg av det som brukar stå i evenemang istället.

6.5. TikTok
Arbetet fortgår. Kan vara så att vi har ett existerande konto.

7. Pride
Vilande.

8. Midnattsvolleyboll
Möte med Solnahallen den 13/10.
Ring till Sundbyberg för att kolla tillgänglighet i kyrka.
1500/spelplats x 4st = 6000kr
Café-möjlighet i hallen?
Allergi mot jordnötter.
Emil Cedersjö - spelschema och sekretariat. Bettina kollar med Emil om han vill vara
med.
Photobooth och popcornmaskiner - Stockholm, utlämning/lämning, kolla offerter för
ca 3 företag.
Info när och hur - efter mötet med hallen och när vi vet läget med kyrkan.
Behöver vi boka fler timmar i hallen?
DS - ska vi ha ett lag? Vi behöver också vara lite funktionärer. Vi avvaktar till när vi får
svar till NIU.
Behöver hitta pokalen.

9. Podcast
Behöver rapportera in som studiecirkel, alla tillfällen och hur länge. Madde, Isak och
Klara bildar grupp. Madde blir studiecirkelledare. Madde kontaktar Sara om
bokningsförslag (datum och tid).
Arbetsgruppen har i tydligare detalj planerat hur podcasten ska vara utformad.

10. Mallar

10.1. Minnesanteckningar
Mallen presenteras på nästa DS möte

10.2. Milersättning
EU ansvarar för mallen.

11. MUV
EKHOmässa i vår, arbetet går bra, det finns några i DS som har koll på hur storkyrkan
låses och larmas.
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12. Övrigt
Prata igenom praxis för minnesanteckningar på nästa DS möte.

13. Nästa möte
1/11 kl. 17:30 på stiftskansliet
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Bilaga 6. VU3 - minnesanteckningar

Minnesanteckningar Verksamhetsutskottet 3/10

Datum 2022-10-03 Verksamhetsår 2022/23 Tid
kl. 18:00-20:30

Plats Stiftskansliet, Västra Trädgårdsgatan 2A

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

Anmält förhinder:
Anton Holmgren

Adjungerade:
Beatris Ruthström
Bettina Klinke Palacios
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1. Inledande formalia
1.1. Närvaro

1.2. Lägesrunda
Alla mår bra men lite stressigt i livet utanför.

1.3. Bön
Lin ledde utskottet i bön.

1.4. Senaste DS
Inget sen senaste DS.

2. Verksamhetsutskottets verksamheter
VU gick igenom alla sina verksamheter.

2.1. SKUSS-Kvällar
Förra SKUSS-Kvällen: 28/9
Rapport bifogas under punkt 5.
Nästa SKUSS-kväll äger rum 28/10. 18:00 i Nikolaisalen. Det blir filmkväll.

2.2. Fotbollscupen
Arbetet fortgår inte, på grund av mycket planering i andra projekt.

2.3. Ljuspunkt Vinter
Lägeransvariga är satta. Lägergårdar letas. Gnistansökan ska ut.
Nästa sammanträde är 13/10 18:00 i Nikolai.

2.4. SKUSS-Skaparna
Utskottet bestämde vad för pyssel-lådorna ska innehålla.
Anmälan ska släppas snart.

2.5. Barnskoj med SKUSS
Tankar och ideer delades och diskuterades. Men svårt att göra ett lättillgängligt
event för mindre barn som inte kan åka kollektivtrafik själv. Eller har föräldrar
som kan åka med dom.

2.6. Husarö Minior och Junior
Ellen har ersatt en person som inte kunde vara med av personliga skäl.
Under FU-mötet visade en äldre styrelseledamot intresse för att vara med och
hjälper. Detta kommer undersökas efter nästa sammanträde.
Nästa sammanträde är 24/10 och är digitalt.

2.7. Kreativ Tävling för Ungdomar
VU har bestämt vad pysselboxarn ska innehålla. Anmälan öppnar på
midnattsvolleyn 12/11.
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3. Projektbudgetar
Ellen informerade att projektbudgetarna ska vara färdiga till nästnästa
DS-sammanträdande 10/11. Mallar finns på driven.

4. Tillgänglighet
Ellen uppmanade alla att tänka extra på tillgänglighet när de planerar verksamheter. Att
välja lokaler och teman som ska kunna passa alla, även de i exempelvis rullstol.

5. Statistik och rapporter
SKUSS-KVÄLL 26/9

Deltagarantal: 4 inkl. 3 från DS
Lokalavdelningar närvarande: Nacka, Solna, Högalid, SKB
Summering: Allt gick bra.

Fina samtal.

6. Övrigt

7. Nästa möte
Nästa möte äger rum 2/11 och är digitalt.
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Bilaga 7. Minnesanteckningar EU 2

Minnesanteckningar EU 2

Datum 2022-10-06 Verksamhetsår 2022/23
Tid kl. 18.30-19.30
Plats Digital

Närvarande:
Klara Gäfvert
Anton Nyman
Isak Reisberg
Ellen Lakey (från 18.51)

Anmält förhinder:

Adjungerade:
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1. Bön
Tillsammans bad vi Herrens bön

2. Lägesrunda

3. Hur ser det ut just nu - Visma och ekonomiläget
a. Ljuspunkt deltagaravgifter

i. Bettina ska kolla servicebyrån
b. Biskopens Buckla

i. Innebandy ca 7pers, 3500kr för avgift
ii. Tågbiljetter för 9pers skulle ligga på ca 6000kr tur

iii. Ifall det �nns intresse ser vi att en ansökan till potten görs
iv. Finns det jättestort intresse kan vi sätta oss ner speci�kt och kolla budget för

det

4. Projektbudgetar
Skapat en mapp, så vi kan börja uppmana DS att börja med sina budgetar.
På nästa DS vill vi visa alla ledamöter
Vilka projektbudgetar ska �nnas? Typ det som �nns i verksamhetsplanen ska ha budget för
nästkommande år.

5. Årsbudget
Prata med Ludwig, bjud in Ludwig till nästa EU-möte för info till storbudgeten. Ska läggas
fram till propp-helgen.
Årsbokslutet är viktig att hålla koll på.

6. Riktlinjer för Milersättning
Attestorer ska vara de som godkänner milersättning.
Milersättning godkänns bara om det ansökts om i förväg.
Milersättning beviljas endast i situationer där kollektivtra�k inte är ett rimligt eller säkert
alternativ.

7. Övriga frågor
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Vi skriver i DS-chatten för att se intresse för Biskopens Buckla.

8. Nästa möte
Preliminärt 3/11 kl.18.30
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Bilaga 8. IU3 Protokoll 10/10-22

IU 3
Agenda & Mötesanteckningar

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl: 18:00 av Lin Ahdenkari

2. Bön
Ludwig Andersson ledde oss i bön.

3. Vem leder mötet?
Lin Ahdenkari leder dagens möte

4. Vem tar anteckningar idag?
Dan Djupedal Larsson  tar dagens anteckningar.

5. Vilka är här?
Madelene Engström
Nicole Oddbratt
Lin Ahdenkari
Ludwig Andersson
Beata Gustafsson (närvarande från 18:02 tills 18:30)
Dan Djupedal Larsson

6. Lägesrunda
Alla i utskottet försöker vänja sig vid väder omställningarna och höstens känslo drag. Men
annars mår utskottets medlemmar mår bra.

7. Ukraina mässan
Ukrainamässan har blivit på paus. Kanye West mässan har redan varit. Dan och Madde
bildar en projektgrupp med mål om att genomföra en mässa i februari på en mässa för
Unga vuxna.

8. Inbjudan att prata om Svenska kyrkans Internationella engagemang
Ludwig pratade om internationella utskottet i svenska kyrkans i stockholms stift.
Utskottet blev informerade om en föreläsning angående syföreningarnas roll i
internationella engagemang. Lin förslog att utskottet som grupp skulle närvara på denna

21



föreläsning men schemakonflikter hindrade detta. Dock så kommer Lin att representera
utskottet på föreläsningen

9. Miljöpolicyn
På föregående DS möte så röstade man igenom den reviderade varianten som innehöll en
ny linje kring fairtrade. OU ska dubbelkolla om vem som ska skriva in linjen.

10. Julkampanjen
10.1 Trams med DS 
Arbetet med Julkampanjen har fortgått och resulterat i förslag på jul trams. Systemet
fungerar på det sättet att antalet pengar som samlas in kommer efter belopp resulterar i
trams som DS genomför. Nicole och Madelene berättade några trams och tar gärna emot
förslag.

11. Fastekampanjen
I februari så planeras en SKUSS-kväll som del av fastekampanjen. Det diskuterades kring
om vad som kommer att locka medlemmar att komma på en kväll som del av denna
kampanj. Detta projekt är i preliminära stadiet men kommer med tiden att bli mer
konkret.

12. Kontakt med utlandet
Lin kommer att närvara på COP 27 via zoom. Lin ser fram emot detta.

13. Ageravolontärer
Ageravolontärerna i stockholm ska ha en sammankomst i stockholm. Denna träff  ska
innehålla planering och andra sociala aktiviteter.

14. Utskottsarbetet: Utvärdering
Utskottet diskuterade och utvärderade arbetskulturen hittills.

15. Övriga frågor
Ludwig nämnde ett läger som heter global trettonhelg. Ludwig har en ide om att bjuda in
ungdomar från Dresden. Det skulle vara en fördel om någon från IU skulle närvara på
detta läger. Till nästa Möte ska alla projektbudgetar vara klara.

16. När är nästa möte?
Nästa möte är den 7/11 - 22 18:00

17. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl: 18:58
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