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Ledamöter 
Närvarande Anmärkning Ej närvarande Anmärkning 

Niklas Stark Ordf. 

Kristin Lindberg Sekr. 

Alma Swärdh Just. 

Cornelia Henrysson 

Cassandra Nilsson 

Åsa Barneby 

Linnea Dahl 

Sofia Leijon 

Emma Svensson Medverkande från 11:15.

Övriga deltagare: 
Namn Funktion Paragrafer 

Kristoffer Burman Konsulent 

Alice Karjalainen Rörelseinnovatör 
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Underskrifter 

____________________________________________________ 
Mötesordförande  Niklas Stark 

____________________________________________________ 
Sekreterare   Kristin Lindberg 

____________________________________________________ 
Justerare   Alma Swärdh 
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ÖPPNANDE 
§1 Mötets öppnande
Mötesordförande Niklas Stark öppnar mötet 10.16.

§2 Val av justerare och beslutsantecknare
Förslag: Alma Swärdh 
DS tar följande 
BESLUT 
Att: Välja Alma Swärdh till justerare och beslutsanntecknare. 

§3 Godkännande av föredragningslistan
DS tar följande 
BESLUT 
Att: Godkänna föredragningslistan så som den ligger i Google Drive. 

INFORMATIONSÄRENDEN 
§4 Föregående protokoll

DS tar följande 
BESLUT 
Att: Lägga styrelseprotokollet från 15/11-20 samt AU-protokollet från 13/12-20 till 
handlingarna. 

§5 Verksamhet
a) Genomförd

Ingen verksamhet genomförd sedan novembermötet. 
b) Planerad

Identitetsutskottet har planerat en tackmiddag för de ideella i SKUL. Där kommer varje 
deltagande få en pott pengar att handla sin middag och dryck för. Temat är “huvudbonader” 
för att göra det lite roligare. Aktiviteter såsom Kahoot-quiz kommer liva upp kvällen.  

§6 Ekonomi
Kristoffer Burman ger en rapport över ekonomin. Han berättar att verksamhetsåret 2020 nu är 
avslutat. Innecta kommer snart skicka in sin årsredovisning som med störst sannolikhet 
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kommer visa på plus. 

§7 Områdena
a) Ledning/AU

Sedan förra mötet har AU lagt mycket tid och fokus på de dokument som ska skickas som 
propositioner till DÅM. Även lagt fokus på hur den sista tiden med den nuvarande styrelsen 
ska se ut. Sedan det senaste styrelsemötet i november har AU även haft ett beslutande AU-
möte där de bestämde vilka datum som ska gälla för motionsstopp osv inför 
Distriktsårsmötet. 

b) Kommunikation
Cornelia berättar att hon haft ett möte med Alice där de diskuterat hur man vill lägga ut 
information kring Kyrkomötet. Cornelia har även redigerat de uppdrag som styrelsen filmat 
in i December, gällande rekryteringstävlingen.  

c) Identitet
Planerat tackmiddagen och skickat ut inbjudningar till den. Även identitetsutskottet har varit 
med och redigerat och skrivit i de dokument som ska skickas vidare till Distriktsårsmötet.  

d) Arrangemang
Utskottet har skapat och skickat ut en undersökning kring ett eventuellt framtida Kultur -och 
musikarrangemang. Utskottet har beslutat att ställa om sportlovsläger till en utomhusdag med 
tema “Wild Kids”. Temat för Distriktsårsmötet har fastställt till “LINC - Lost In 
Cyberspace”.  

§8 Rapporter
a) Externa samarbeten

Inga rapporter från externa samarbeten. 
b) Externa arrangemang, som vi har deltagit i

Inga externa arrangemang sedan det förra mötet.
c) Externa arrangemang, som vi planerar att delta i

Personalen kommer delta på en digital konsulentsamling i början på februari.
d) Personal

På Gång affischen är under konstruktion och kommer bland annar innehålla info om Unga 
med uppdrag, Distriktsårsmötet, information från valberedningen och att Alice kan komma ut 
till lokalavdelningarna och erbjuda hjälp.  
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Alice  informerar om att hennes tjänst nu är förlängd till sista juni. I övrigt upptar hon kontakt 
med lokalavdelningar för att förenkla för alla som vill starta sin lokalavdelning på nytt, skapa 
en ny lokalavdelning eller helt enkelt fortsätta arbetet med att utveckla sin lokalavdelning. 
Hemsidan uppdateras fortfarande och arbetet kring att få en ny hemsida fortsätter. Fortsatt 
uppdatering på sociala medier.  

Kristofer berättar att personalen erbjuder två digitala tillfällen där de ger tips och trix kring ett 
årsmöte i lokalavdelningar till bland annat församlingspedagoger. Det är redan flera anmälda 
till träffarna så intresset och behovet finns för träffar som dessa. Kristoffer jobbar annars med 
praktiska saker inför Distriktsårsmötet, så som att skicka dokument till layout.  

e) Andra organ
Jämshögs styrelse har nu skickat in sina stadgar till kammarkollegiet en gång till, för att 
förhoppningsvis få dem godkända. Det är inte helt klart men SKUL borde inte behöva ta mer 
beslut på det. 

f) Information från förbundet
Den mesta informationen handlar om statistik kring medlemsrapporteringen och 
rekryteringskampanjen, samt information om den nya hemsidan. Information om att vissa 
illustrationer inte längre får användas och behöver slussas ut och tas bort.  

g) Lokalavdelningar
En av distriktets lokalavdelningar har bytt namn vilket nu har bekräftats av förbundet.  

h) Övrigt
Inga övriga rapporter.

§9 Övrig information
Cornelia informerar styrelsen om att Malén Paulsson skriftligt tyvärr har avgått från styrelsen
på grund av personliga skäl.

DISKUSSIONSÄRENDEN 
§10 Distriktsårsmötet
Distriktsstyrelsen diskuterar tillsammand vad som än så länge är planerat och bestämt kring 
Distriktsårsmötet. Distriktsårsmötet kommer ske digitalt för alla ombud. Förhoppningen är att 
distriktsstyrelsen ska kunna samlas tillsammans, vilket i skrivande stund inte verkar möjligt 
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på grund av rådande pandemi och restriktioner. AU följer utvecklingen kring detta och 
återkommer med information till ledamöterna. Vart styrelsen isåfall ska samlas är inte 
bestämt. Distriktsårsmötet kommer vara uppdelat på två dagar för att i lugn och ro hinna gå 
igenom alla handlingar och beslut. Arrangemangsutskottet söker efter en villig 
planeringsgrupp. Distriktsårsmötet kommer äga rum helgen 17-18 april.  

§11 Handlingar till Distriktsårsmötet
Distriktsstyrelsen diskuterar och reviderar de olika dokument som tagits fram till DÅM.

BESLUTSÄRENDEN 
§12 Handlingar till Distriktsårsmötet
Distriktsstyrelsen har under mötet diskuterat och reviderat de dokument som vi nu tar beslut
på.
DS tar följande

BESLUT 
Att: Skicka propositionen “Verksamhetsberättelse 2020” till Distriktsårsmötet 2021.  
Att: Skicka propositionen “reviderad Verksamhetsplan 2021” till Distriktsårsmötet 2021. 
Att: Skicka propositionen “reviderad Verksamhetsplan 2022” till Distriktsårsmötet 2021. 
Att: Skicka propositionen “Verksamhetsplan 2023” till Distriktsårsmötet 2021. 
Att: Skicka propositionen “reviderad Rambudget 2021” till Distriktsårsmötet 2021.  
Att: Skicka propositionen “Rambudget 2022” till Distriktsårsmötet 2021.  
Att: Skicka propositionen “Rambudget 2023” till Distriktsårsmötet 2021.  
Att: Skicka propositionen “Stadgeändring som konsekvens av förändrade    

  medlemskapsformer” till Distriktsårsmötet 2021. 

AVSLUTANDE 
§13 Nästa möte
21/02, Zoom.

Övriga frågor 
Alma Swärdh frågar om en uppdatering kring rekryteringstävlingen. Vinnaren av tävlingen 
blev lokalavdelningen “Väskan” som nästan dubblade sitt medlemsantal.  
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§14 Mötets avslutande
Mötesordförande Niklas Stark avslutar mötet 14.00.

BILAGOR 
Bilaga 1 - Föredragningslistan 


	Namnlos

