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Ledamöter
Närvarande Anmärkning Ej närvarande Anmärkning

Niklas Stark Ordf. Linnea Dahl

Kristin Lindberg Sekr.

Alma Swärdh Just.

Alma Swärdh

Cassandra Nilsson

Åsa Barneby

Cornelia Henrysson

Sofia Leijon

Emma Svensson

Övriga deltagare:
Namn Funktion Paragrafer

Daniel Andersson Förbundsstyrelsekontakt

Alice Karjalainen Rörelseinnovatör

Ordförande sign. Sekreterare sign. Justerare sign.



SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum: 2021-02-21 kl. 09.20- 11.11
Plats: Zoom Sida: 2/x

Underskrifter

____________________________________________________
Mötesordförande Niklas Stark

____________________________________________________
Sekreterare Kristin Lindberg

____________________________________________________
Justerare Alma Swärdh
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ÖPPNANDE
§1 Mötets öppnande
Mötesordförande Niklas Stark öppnar mötet 09.20.

§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 enligt förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN
§4 Föregående protokoll
DS tar följande
BESLUT
Att: Lägga protokollet från 17/1-2021 till handlingarna.

§5 Verksamhet
a) Genomförd

Identitetsutskottet genomförde en tackmiddag där alla som arbetat ideellt för SKUL var
bjudna. Der kom in tre anmälningar, varav två kom på middagen. Middagen hade tema
“huvudbonad” och skedde digitalt via Zoom. Under kvällen hölls musikquiz, Kahoot-quiz
och allmänt häng.

b) Planerad
En motionsskrivarverkstad är under planering och kommer äga rum i vecka 9.

§6 Ekonomi
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Alice berättar att ekonomin ser oförändrad ut, men att vi nu har fått det bekräftat att vi får
bidrag från Region Skåne.
§7 Områdena

a) Ledning/AU
AU har för det mesta fokuserat på arbetet med sina utskott. AU informerar om att de
diskuterat om en gåva kanske bör skickas till Johannes. Han har illustrerat/designat bland
annat de senaste affischerna och handlingarna till DÅM. Nu vill AU veta vad styrelsen tycker
om detta. Styrelsen tycker att det verkar vara en bra ide att skicka någon typ av present till
Johannes. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att en typ av presentkorg blir en
passande present.

b) Kommunikation
Kommunikationsutskottet har pratat mycket kring kyrkovalet. De har varit med på ett av
förbundets möte där det pratades hur förbundet samt olika distrikt kommer göra inför
kyrkovalet och dess kampanjer. Utskottet hoppades på att få mer information om hur
förbundet kommer föra sin kampanj. Utskottet kommer bland annat intervjua olika
nomineringsgrupper samt Biskop Johan kring kyrkovalet. Utskottet har även sett till att det
kommit ut information på våra sociala medier kring att Valberedningen vill få in
nomineringar till förtroendeposter.

c) Identitet
Har arrangerat tackmiddagen som nämns under §5a. Utskottet planerar
motionsskrivarvekstaden som nämndes under §5b. Dessutom kommer utskottet 28/3 hålla i
en digital våffelfika.

d) Arrangemang
Kommit igång med DÅM-planeringen. Planeringsgruppen har haft några möten där de bland
annat djupdykt i Zoom och dess funktioner. De har även haft kontakt med det tillfrågade
presidiet. Barntemadagen är satt lite på paus, inväntar diskussion under §10.  Svar har
inkommit från undersökningen kring ett eventuellt framtida Kultur- och musikarrangemang.
Dessa kommer gås igenom för att sedan redovisas på Distriktsårsmötet.

§8 Rapporter
a) Externa samarbeten

Emma ger information från Tysklandsgruppen. Emma har fått en ungdomskontakt som hon
kan vända sig till med eventuella frågor. Emma lyfter frågan i styrelsen om det är något
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speciellt vi vill att Emma ska lyfta till sin kontaktperson. Cornelia vill främst veta hur de
jobbar i sin ungdomsorganisation, och vilka lärdomar vi kan ta av varandra. Ev bjuda in till
arrangemang som SKUL arrangerar. Cornelia är nyfiken på hur de har acklimatiserat
verksamheten nu i en pandemi.

Det internationella utskottet har flyttat sina möten till en tid utanför arbetstid, vilket möjliggör
för Cornelia att medverka oftare. På mötena diskuteras vart de ska lägga sina pengar. Det ska
kanske byggas en skola i Lui. Böneveckan i september, hur de vill belysa det. Digitalt
arrangemang med gäster, kanske en SKUL representant som reflekterar om bön? Cornelia har
fått en kontaktperson från Palestina vid namn Ramin. Cornelia har skickat ett mail med en
presentation av henne och SKUL, och inväntar svar.

b) Externa arrangemang, som vi har deltagit i
Personalen har medverkat på en konsulentsamling där alla anställda i landet som arbetar för
SKU samlas med förbundskansliet. Alice berättar att de medverkade på en föreläsning med
folkhälsomyndigheten som handlade om psykisk hälsa bland unga. Pratade om det gångna
året, 2020. Prat ring DÅM, propositioner, motioner. Det pratades om att RÅM kommer ske
digitalt och lite kring det. Jesusprojektet - förbundet har börjar lägga ut avsnitt på sin
Youtubekanal var tredje vecka. Olika videor om Jesus. Mötet handlande även bland annat om
att podden “Tror du?” har lanserats, om fasteaktionen och dess tema, podden Tro, hopp &
fördom. Det pratades om hur det har ställts om, tips och trix om hur de olika distrikten har
gjort i och med pandemin.

c) Externa arrangemang, som vi planerar att delta i
Inga externa arrangemang innan nästa möte.

d) Personal
Jobbar mycket med den nya hemsidan. All väsentlig information från den gamla hemsidan
har flyttats över till den nya. Nu återstår att fixa själva designen och att allt ser ut som det ska,
och att alla dokument finns med.
Håller kontakt med lokalavdelningarna, där verksamhetsberättelserna är vad som diskuteras
mest. Detta för att en verksamhetsberättelsen är ett av kravet för att bli en godkänd
lokalavdelning och därmed få sitt bidrag. Alice jobbar med Cornelia kring bland annat
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kyrkovalet som nämns under §7b.
e) Andra organ

Jämshögs stadgar har nu blivit godkända av kammarkollegiet.
f) Information från förbundet

Daniel Andersson presenterar sig och rapporterar att förbundsstyrelsen arbetar inför
Riksårsmötet där de jobbar med sina propositioner. Inbjudan till RÅM har gått ut, och
årsmötet blir digitalt. Sökbara tjänster på kansliet har kommit ut. I övrigt har Alice berättat
resten då hon förmedlade information från konsulentsamlingen.

Kommunikatören Julia Oxborn har informerat om att all information från förbundet från och
med nu kommer skickas ut från en speciell mailadress för att förtydliga när det kommer
information och från vem det kommer, då många har trott att det är Julia själv som skickat all
information som kommer från förbundets håll.

Vi fick en uppföljning av medlemskapsförnyelsen. Den visar att den totala medlemssiffran för
2020 är ca 12.000. Nu är det ca 5.000 av fjolårets medlemmar som förnyat sitt medlemskap.

g) Lokalavdelningar
Alice var i torsdags på lokalavdelningsbesök i Hässleholm. Där pratade hon om SKU, samt
va med på andakt och häng med lokalavdelningen, via Zoom. En rapport från förbundet har
inkommit där det informeras om hur många av lokalavdelningarna som ser ut att bli
godkända. Det det hyfsat oförändrat ut.

h) Övrigt
Inga övriga rapporter.

§9 Övrig information
Alice berättar att restriktionerna på stiftskansliet har förlängts till sista juni vilket innebär att
personalen inte får medverka på arrangemang, och att de för det mesta ska jobba hemifrån.

DISKUSSIONSÄRENDEN
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§10 Pris till vinnarna av rekryteringstävlingen
Lokalavdelningen VÄSKAN blev vinnarna av rekryteringstävlingen. Tanken var att deras
pris skulle bli tårta och allmänt häng med distriktsstyrelsen. Nu när pandemin sätter gränser
behöver distriktsstyrelsen diskutera vad deras pris ska bli istället. En Zoom-träff kommer upp
som förslag, likt tackmiddagen där alla deltagande får en pott att köpa fika för, och
Kahoot-quiz osv hålls. Styrelsens gemensamma uppfattning är att detta borde ske så snart
som möjligt. Både för att den nuvarande styrelsen ska vara den som deltar i priset, men också
för att det inte ska kännas för långt bort från tävlingen. Efter diskussion kommer styrelsen
fram till att Identitetsutskottet ska planera en Zoomträff där det kommer bli fika och
roligheter. Hela distriktsstyrelsen samt den vinnande lokalavdelningen blir inbjudna och stora
delar av distriktsstyrelsen förväntas delta.

§11 Friluftsdag för barn
Styrelsen diskuterar om det är läge att arrangera en utomhusdag med aktiviteter för barn i
dessa tider. En friluftsdag med tema “Wild Kids” är nämligen planerad i maj. Efter en kort
diskussion kommer styrelsen fram till att det är en rolig ide och att det vore synd att ställa in
detta. En planeringsgrupp för arrangemanget får ta beslut kring hur det kan coronasäkras. Om
restriktionerna förändras kan planeringsgruppen komma att ändra planerna.

AVSLUTANDE
§12 Nästa möte
19-21/3, antagligen via Zoom.
§13 Övriga frågor
Alice frågar styrelsen om det finns något intresse för att ha små digitala fikastunder
tillsammans som inte rör styrelsearbete, utan snarare sammanhållning. Styrelsen verkar
positivt inställda till detta.
§14 Mötets avslutande
Mötesordförande Niklas Stark avslutar mötet 11.11.

BILAGOR
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Bilaga 1 - Föredragningslistan
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