
Ledamöter 

Övriga deltagare: 

SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum: 2020-11-15 kl. 13.02- 15.09 
Plats:  Digitalt via Pexip  Sida: 1/9 

Närvarande  Anmärkning  Ej närvarande  Anmärkning 

Niklas Stark  Ordf.  Malén Paulsson 

Kristin Lindberg  Sekr.  Linnea Dahl 

Cornelia Henrysson  Just.  Emma Svensson 

Alma Swärdh 

Cassandra Nilsson 

Åsa Barneby 

Sofia Leijon 

Namn  Funktion  Paragrafer 

Kristoffer Burman  Konsulent 

Alice Karjalainen  Rörelseinnovatör 

Ordförande sign.  Sekreterare sign.  Justerare sign. 



Underskrifter 

____________________________________________________ 
Mötesordförande Niklas Stark 

____________________________________________________ 
Sekreterare Kristin Lindberg 

____________________________________________________ 
Justerare Cornelia Henrysson 
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ÖPPNANDE 

§1 Mötets öppnande

Mötesordförande Niklas Stark öppnar mötet 13.02 

§2 Val av justerare och beslutsantecknare

Förslag: Cornelia Henrysson 
DS  tar följande 
BESLUT 
Att:  Välja Cornelia Henrysson till justerare och beslutsanntecknare. 

§3 Godkännande av föredragningslistan

DS  tar följande 
BESLUT 
Att:  Godkänna föredragningslistan så som den ligger i SKULs Google Drive.  

INFORMATIONSÄRENDEN 

§4 Föregående protokoll

DS  tar följande 
BESLUT 
Att:  lägga protokollet från 2020-10-18 till handlingarna.  
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§5 Verksamhet

a) Genomförd

Höstlovsläger på Södra Hoka med tema Superhjältar. Alma som var med på lägret i rollen 

som ledare informerar om att det var ca. femton barn som deltog. Det pratades om 

superhjältar i både vardagen och i bibeln. Disco, pyssel, filmkväll och lek stod också på 

schemat. De deltagande barnen var mycket nöjda och ser fram emot framtida läger.  

Digital temavecka på sociala medier med temat “allas lika värde” under namnet “I 

regnbågens alla färger”. Egentligen var det tänkt som en temadag under söndagen 8/11 i 

Hässleholm, men under rådande pandemi fick identitetsutskottet tänka om.  

b) Planerad

Den planerade Familjedagen 6/12 kommer ställas in på grund av den rådande pandemin. 

Planeringsgruppen för arrangemanget funderar på vad som kan tänkas ersätta denna dag på 

något sätt.  

§6 Ekonomi

Ekonomin har sedan den noggranna genomgången under föregående möte inte förändrats 

avsevärt. Kristofer Bruman upprepar att det finns mycket pengar att använda.  

§7 Områdena

a) Ledning/AU

AU fortsätter hålla en kontakt inom området, med personalen men också med de olika 

utskotten. AU tillsammans med personalen pratar mycket om de ändringar pandemin kräver 

på SKUL som organisation och på arrangemangen som arrangeras. Det är svårt att avgöra om 

saker ska ställas in eller inte.  AU föreslår att styrelsehelgen som är planerad i december 

månad också borde ske digitalt, varpå styrelsen instämmer.  
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b) Kommunikation

Utskottet har återupptagit kontakten med ett företag som nu inte längre vill erbjuda samma 

pris som de tidigare erbjudit oss gällande de hoodies som planeras köpas in. Tygväskor ska 

däremot beställas inom det snara. Utskottet kommer snart ha ett möte om detta där de även 

kommer börja planera kring kyrkovalet och den information SKUL vill ge ut till sina 

medlemmar. 

c) Identitet

Utskottet har framförallt fokuserat på och planerat inför den digitala temaveckan som ersatte 

temadagen “I regnbågen alla färger”.  

d) Arrangemang

Arrangemangsutskottet har börjat planera för sportlovslägret och Distriktsårsmötet som äger 

rum under våren som kommer. Under DÅM 2020 togs beslut om att en undersökning om ett 

eventuellt Musik/kulturarrangemang ska skickas ut till medlemmarna. Undersökningen är nu 

färdig och kommer snart skickas ut.  

§8 Rapporter

a) Externa samarbeten

Alice har suttit som SKULs representant i juryn för ett musikstependie. De som söker ska ha 

främjat den musikaliska verksamheten i församling, i form av att tex medverka i eller leda en 

kör.  

b) Externa arrangemang, som vi har deltagit i

Delar av valberedningen har deltagit i en utbildning som hölls digitalt på förbundsnivå. 

c) Externa arrangemang, som vi planerar att delta i

Inga innan nästa möte.  
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d) Personal

Alice har försökt kontakta förbundets kontaktperson Julia Oxbord för att få tillgång till alla 

funktioner på den nya hemsidan så att den kan bli klar innan jul. Inget svar därifrån.  

e) Andra organ

KB ska medverka i ett styrelsemöte med Jämshögs folkhögskolas styrelse och tror inte det 

ska vara några fortsatta frågor som vi behöver ta tag i när det gäller stadgeändringarna där.  

f) Information från förbundet

Främst information om medlemsrapportering och påminnelse om valberedningsutbildningen.  

g) Lokalavdelningar

Lokalavdelningsbesök har ställts in pga Covid-19. Eslövs lokalavdelning har nu lagts som 

vilande. Alla lokalavdelningar har gåtts igenom för att se vilka som ska läggas vilande, läggas 

ner eller startas upp så nu finns det en plan. Innan jul ska de lokalavdelningar som ej varit 

aktiva på två år bestämma sig för om de vill bli mer aktiva i form av att ange den 

informationen vi behöver, eller om de vill läggas som vilande. Detta arbete utförs av Alice 

Karjalainen tillsammans med Maria Ekstedt. Personalen har lagt märke till att en del 

lokalavdelningar tycker det är krångligt och tar mycket tid att medlemsrapportera osv. 

Tankarna kring hur vi kan underlätta och uppmuntra till medlemsrapporteringen spinner 

vidare.  

h) Övrigt

Inga övriga rapporter. 

§9 Övrig information

Arbetsutskottet har tagit ett beslut om att förlänga sista ansökningsdatumet för både 

Lokalavdelsningspotten och Hagströms. Detta då inga ansökningar kommit in och att man 

vill försöka uppmuntra medlemmarna till att ansöka ytterligare. 10/12 är nu det sista datumet 
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för ansökan.  

DISKUSSIONSÄRENDEN 

§10 Zoom/digitalt mötesrum

AU tillsammans med personalen har väckt frågan om SKUL ska köpa tillgång till Zoom så 

man kan använda det som komplement till för Pexip. Detta då Zoom öppnar upp för att 

använda fler verktyg och har fler funktioner. Personalen ska kolla upp exakt vad det kostar, 

men det bör ligga runt 1500kr/år för hundra deltagande. DS håller med om att Zoom är en bra 

digital mötesplattform som SKUL borde ha tillgång till så snart som möjligt. Personalen 

kollar upp hur snabbt det går att lösa och återkommer till DS med mer info.  

§11 Rekryteringstävling

Sedan rekryteringstävlingen publicerades 17/9 har vi ökat med 89 medlemmar. Just nu har vi 

1312 medlemmar och målet med tävlingen är att SKUL ska få så många medlemmar 

registrerade som möjligt. Den lokalavdelningen som procentuellt rekryterar flest medlemmar 

vinner något sorts pris. Frågan är nu hur vi kan nå  ut och engagera fler att delta i tävlingen? 

Styrelsen kommer fram till att man vill uppmuntra medlemmarna genom att efter 20 nya 

medlemmar lägga ut en rolig video där styrelsen gör olika saker som en sorts 

belöning/uppmuntran till att rekrytera fler.  

§12 Propositioner

Då detta årets propositionsskrivarhelg blir digital kommer det bli svårt att skriva 

propositionerna från grunden tillsammans. Därför föreslår AU att styrelsen idag diskuterar 

vad för propositioner som ska skrivas, och att en mindre grupp inför nästa möte förbereder 

propositionerna så att de mest ska gås igenom och godkännas under styrelsehelgen. Vad som 
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behöver skrivas är:  

Verksamhetsberättelse, reviderad verksamhetsplan för  2021 och 2022, en ny 

verksamhetsplan för 2023, reviderad för 2021 och 2022, ny budgeten för 2023 samt 

ekonomiredovisning.  

§13 Julutskick: Barnens bästa bibel

En idé som Kristofer Burman väckte är att köpa in Barnens bästa bibel och skicka ut som en 

sorts julhälsning till Lokalavdelningarna vilket styrelsen tycker är en jättebra idé. AU 

kommer skriva ihop en julhälsning som Styrelsen godkänner innan den skickas med. 

BESLUTSÄRENDE 

§14 Julutskick: Barnens bästa bibel

DS  tar följande 
BESLUT 
Att:  köpa in “Barnens bästa bibel” för att tillsammans med en julhälsning skicka ut den till 

distriktets lokalavdelningar. 

AVSLUTANDE 

§15 Nästa möte

12&13/12,  digitalt möte. Halvdagar under lördagen och söndagen, mer exakt info kommer 

med kallelsen.  

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.  

§17 Mötets avslutande

Mötesordförande Niklas Stark avslutar mötet 15.09 
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BILAGOR 
Bilaga 1 - Föredragningslistan 
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