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Ledamöter
Närvarande Anmärkning Ej närvarande Anmärkning

Niklas Stark Ordf.

Alma Swärdh Sekr.

Åsa Barneby Just.

Kristin Lindberg

Sofia Leijon

Veronica Sand

Ida Petersson

Fredrik Hinton

Erik Rosén Kolström

Cajsa Hedström

Maximilian Rosenqvist

Övriga deltagare:
Namn Funktion Paragrafer

Kristoffer Burman Konsulent

Alice Karjalainen Rörelseinnovatör
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Underskrifter

____________________________________________________
Mötesordförande Niklas Stark

____________________________________________________
Sekreterare Alma Swärdh

____________________________________________________
Justerare Åsa Barneby

Ordförande sign. Sekreterare sign Justerare sign.
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ÖPPNANDE
§1 Mötets öppnande
Mötesordförande Niklas Stark öppnar mötet 14:20.

§2 Val av justerare
Förslag: Åsa Barneby
DS tar följande
BESLUT
Att: Välja Åsa Barneby till justerare.

§3 Godkännande av föredragningslistan
DS tar följande
BESLUT
Att: Godkänna föredragningslistan enligt förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN
§4 Föregående protokoll
DS tar följande
BESLUT
Att: Bordlägga styrelsemötesprotokollen från 7/3-21, 21/3-21 samt protokollet från det
konstituerande mötet 18/4-21 till nästa beslutande möte.

§5 Verksamhet
a) Genomförd

Sedan mötet 21/3-21 har Våffelfikan den 28/3 genomförts, det var en deltagare utöver två
från DS. DÅM genomfördes 17-18/4-21 med 26 ombud och 60 deltagare totalt.

b) Planerad
En barndag med med tema Wild Kids planeras att genomföras 8/5.  En inspirationsträff innan
motionsstoppet inför RÅM planeras att genomföras digitalt den 18/5, område Identitet
ansvarar för att tillsätta planeringsgrupp. Unga med uppdrag har en tematisk heldag med

Ordförande sign. Sekreterare sign Justerare sign.



SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum: 2021-05-02 kl. 14.20- 17.25
Plats: Zoom Sida: 4/9

Bibeln som tema den 22/5-21. Lokalavdelningsbesök hos väSKan den 5/5, som pris för en
tidigare rekryteringstävling.

§6 Ekonomi
Kristofer Burman ger en kort uppdatering av ekonomin. Ekonomin går bra. Utgifter i
samband med DÅM, främst för närvarande på åkersberg. Ds-träffar kostar lite pengar men
sammantaget har organisationen gott om pengar.

§7 Områdena
a) Ledning/AU

AU har sedan DÅM kommit igång med planering för året, bland annat skapat förslag till
utskott, planerat mötesdatum och skapat en struktur för arbete under året, AU har också
introducerat Alma till posten och planerat inför den första DS-helgen vi nu genomför. Mycket
kontakt med personalen.

b) Kommunikation
Utskottet har haft överlämning. Skapat schema och struktur för sociala medier. Planen är att
olika personer i SKUL har ansvar för sociala medier en kort period, t.ex. tre dagar. Tanken är
att det ska vara mycket aktivitet på våra sociala medier. Tar emot önskemål om dagar.

c) Identitet
Identitet arbetar med workshop om motioner, alltså tankeverkstaden 18/5. Utskottet har
undersökt pride, förslag på olika scenarier beroende på hur pandemin utvecklas.

d) Arrangemang
Arrangemang har tänkt en planering för hela året. Sommarträff för medlemmar i juli ifall
restriktioner tillåter. Träff inför RÅM i sommar.

§8 Rapporter
a) Externa samarbeten

Tysklandsgruppens senaste träff var den 18/3. Det var en diskussion kring att fira mässa och
om församlingsliv i pandemin. Dagen var anordnad av vårt vänstift i tyskland med alla deras
vänstift. Ny person till tysklandsgruppen ska tillsättas, Emma Svensson har suttit från förra
året tills nu. Styrelsen informerades om vad det innebär att sitta i tysklandsgruppen, person
väljs nästa DS-möte.
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Internationella utskottet har möte nästa vecka, där Cornelia Henrysson sitter för SKULs
räkning.
För sensus närmar det sig deras årsstämma, Jakob Schwarz är på förslag att bli invald till
sensus förbundsstyrelsen.

b) Externa arrangemang, som vi har deltagit i
Inget

c) Externa arrangemang, som vi planerar att delta i
DO-samling 22/5-21

d) Personal
Medlemsrapporteringen har tagit en del tid. Från 2020 är sammanställd över aktiva LA,
Uppdatera medlemmar, kontaktpersoner, registeransvariga efter årsmöten. Den nya hemsidan
har lanserats och feedback efterfrågas från Alice. Kristofer har fokus på unga med uppdrag,
speciellt temadagen 22/5. Önskas nära kontakt mellan personal och styrelsen, uppdatering
från möten och från utskotten. Önskan om att ta kontakt via mail ej messenger. Inlogg till
SKULs mail önskas. Förslag att SKUL-mail skickas från utskottsmailen för ledamöterna och
ej den egna mailadressen.

e) Andra organ
Låg beläggning på båda stiftsgårnarna p.g.a. pandemin.
Emma Stene Jernqvist och Kristofer Burman sitter i Jämshögs styrelse. De nya stadgarna har
antagits.

f) Information från förbundet
Hänvisning till §11

g) Lokalavdelningar
Medlemsuppdatering. Namnbyte av Kosagruppa till Lackalänga-stävie. Utbetalning inom
snart till LA av medlemspengar.

h) Övrigt
Inget

§9 Övrig information
Hanna Soldal som är samordnare för globala påverkansfrågor för SKU har hänvisat oss i

SKUL en debattartikel för ökad användning av fairtrade-märkta produkter. Denna är regionalt

anpassad, så det gäller både “Skattemedel i Skåne ska inte kränka mänskliga rättigheter” samt
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“Skattemedel i Blekinge ska inte kränka mänskliga rättigheter”. Denna artikel har vi i SKUL

ställt oss bakom och har skrivit under, innan den skickats till våra regioner. Att det är viktigt

för SKUL att ställa oss bakom att uppmuntra till positiva förändringar, speciellt i områden vi

verkar.  Styrelsen informeras om att denna artikel är påskriven.

DISKUSSIONSÄRENDEN
§10 Jerusalema-dans, sammarbetsprojekt med vänstift
Ungdomar från våra vänstift har spelat in när de dansat jerusalemadansen. Vi i SKUL har fått
frågan om att vara delaktiga och spela in en egen version. Marie Körner, samordnare av
internationella frågor på stiftet, har haft bollen och skickat den till oss. Tanken kom från att
skicka en hälsning i pandemin, kontakt med vänstiften och ungdomarna i dem. Ingen specifik
tidsram. Vore trevligt att skicka något slags svar/hälsning tillbaka. Ida, Alma och Alice är
intresserade av att ta ansvar för en hälsning.

§11 Remiss från förbundet, hantering av utesluning av medlem
Vi har fått ett mail av FS ordförande Jakob Schwarz om en form för uteslutning av
medlemmar. Ifall det finns behov ska en handlingsplan finnas. Förslag på handlingsplan har
tagits fram och förslag på stadgeändring. Vi ska kolla igenom och komma med synpunkter,
svar senast 18/5.

Styrelsens tankar som framgick:
Om inte lokalavdelningen har en styrelse, hur blir det då? Tas besluten av medlemsmöten
eller registeransvarig?
Nu kan FS-ordförande kan bryta medlemskap eller ska lokalavdelningen kan bryta avtalet
med medlemmen? Det blir en uteslutning ur hela organisationen och inte enbart specifik
lokalavdelning. Hur länge utesluts medlemmen? GDPR, ej förvara personuppgifter längre än
3 månader.
Stadgarna:
Avstängning från styrelse och förslag medlemsmöte

Ordförande sign. Sekreterare sign Justerare sign.
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“Fram till dess att lokalavdelningens årsmöte har behandlat frågan om uteslutning, kan
medlemmen stängas av från verksamheten av lokalavdelningens styrelse.”, tanke: om det inte
finns en styrelse, ska det finnas möjlighet för medlemsmöten att ha samma funktion?
§12 Råm
RÅM 2020 var ett digitalt möte där ombuden från Lunds stift gavs möjlighet att samlas på
Åkersberg, det var många ombud som närvarande. RÅM 2021 blir ett digitalt möte. Finns det
intresse att samlas i år igen? Tankar?
Intresse finns från medlemmar att samlas distriktsvis. Restriktionerna nu tillåter ej en fysisk
träff, restriktionerna kan ha förändrats tills RÅM äger rum. Åkersberg är preliminärbokat och
kan bokas av senast 4 veckor innan bokningen utan kostnad. Förslag att sitta uppdelat i
smågrupper under RÅM. Förslag är att bordlägga beslutet till nästa möte. Förslag är att
meddela ombuden att förhoppning finns att samlas på åkersberg men att beslut tas senare.
Arrangemang ansvarar för planeringsgrupp samt planering för förträff inför RÅM

§13 Utskotten
Förslaget personerna i respektive utskott är:
Identitet: Åsa Barneby, Fredrik Hinton och Erik Rosén Kolström
Arrangemang: Sofia Leijon, Cajsa Hedström och Veronica Sand
Kommunikation: Maximilian Rosenqvist och Ida Petersson

§14 Nattkampen
Nattkampen 2021 blir den 25-26/9 vid Långasjönäs camping i Blekinge. Det är vi i SKUL
som anordnar detta årets nattkamp. Planeringsgrupp finns sedan tidigare. DS har fått frågan
från planerimgsgruppen om vi vill anordna en av stationerna. Alternativt vara funktionärer på
andra poster. Det kommer att vara ett förmöte på Södra Hoka den Lördagen den 5/6 mellan
10-15 där isf det är bra att 2-3 ur DS är med för att få information om vad som gäller vid
stationsansvar. Personer från DS som har möjlighet att närvara på förträffen är Cajsa, Niklas,
ev. Ida och Kristin.

BESLUTSÄRENDEN
§15 Jerusalema-dans, sammarbetsprojekt med vänstift
DS tar följande
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BESLUT
Att: ge i uppdrag till Ida, Alma och Alice att ordna en hälsning tillbaka till våra vänstift

§16 Remiss från förbundet, hantering av uteslutning av medlem
DS tar följande
BESLUT
Att: ge AU i uppdrag att skicka DS synpunkter vidare till förbundet senast den 18/5

§17 RÅM
DS tar följande
BESLUT
Att: bordlägga beslut om fysisk samling under RÅM för distriktets ombud till nästa

beslutande möte.

§18 Utskotten
DS tar följande
BESLUT
Att: Erik Rosén Kolström, Åsa Barneby och Fredrik Hinton utgör utskott Identitet,

Sofia Leijon, Cajsa Hedström och Veronica Sand utgör Arrangemang, samt att
Maximilian Rosenqvist och Ida Petersson utgör Kommunikation.

§19 Nattkampen
DS tar följande
BESLUT
Att: DS anordnar en station på Nattkampen
Att: representanter ur DS närvarar på förträffen den 5/6

AVSLUTANDE
§20 Nästa möte
Söndag den 13/6, på Zoom.
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§21 Övriga frågor
Alice visar en hälsning till DS från Biskop Johan Tyrberg!
§22 Mötets avslutande
Mötesordförande Niklas Stark avslutar mötet 17:25.

BILAGOR
Bilaga 1 - Föredragningslistan

Ordförande sign. Sekreterare sign Justerare sign.


