
SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum: 2021-03-21 kl. 10.44 - 13.29
Plats: Zoom Sida: 1/6

Ledamöter
Närvarande Anmärkning Ej närvarande Anmärkning

Niklas Stark Ordf. Linnea Dahl

Kristin Lindberg Sekr. Emma Svensson

Sofia Leijon Just.

Alma Swärdh

Cassandra Nilsson

Åsa Barneby

Cornelia Henrysson Fram till §7c

Övriga deltagare:
Namn Funktion Paragrafer

Kristoffer Burman Konsulent

Alice Karjalainen Rörelseinnovatör
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Underskrifter

____________________________________________________
Mötesordförande Niklas Stark

____________________________________________________
Sekreterare Kristin Lindberg

____________________________________________________
Justerare Sofia Leijon
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ÖPPNANDE
§1 Mötets öppnande
Mötesordförande Niklas Stark öppnar mötet 10.44.

§2 Val av justerare och beslutsantecknare
Förslag: Sofia Leijon
DS tar följande
BESLUT
Att: Välja Sofia Leijon 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
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Att: Lägga protokollet från 21/2-21 till handlingarna.
Att: Bordlägga protokollet från 7/3-21 till nästa beslutande möte.

§5 Verksamhet
a) Genomförd

Motionsskrivarverkstaden som identitetsutskottet planerade blev tyvärr inställt då inga
anmälningar kom in.

b) Planerad
En våffelfika är planerad med tema “Blå”, och Identitetsutskottet arbetar för att få fram roliga
aktiviteter som fungerar över Zoom. Distriktsårsmötet kommer äga rum 16-18 april.

§6 Ekonomi
Kristoffer Burman ger en rapport över ekonomin. Ekonomin rör inte på sig särskilt mycket.
Årsredovisningen har nu skrivits under av styrelsen.

§7 Områdena
a) Ledning/AU

Utskottet har främst arbetat inför DÅM där de haft kontakt med personal och
planeringsgrupp. De har även under helgen gett förslag till styrelsen på vem som ska föredra
vad under DÅM vilket övriga styrelsen tyckte lät som en bra fördelning.

b) Kommunikation
Utskottet har fortsatt jaga nomineringsgrupper inför intervjuer kring kyrkovalet. Pratat
överlämning med Alice inför kommande styrelse. Även postat inlägg som andra utskott
önskat. Utskottet visar upp en design som har arbetats fram och styrelsen diskuterar om det är
denna designen som ska beställas eller om man vill kolla på en annan design. Efter diskussion
kommer styrelsen fram till att designen ska beställas i hoodies och i tygväskor. Tanken är att
materiallagret ska få en bättre rullians och och därför pratas det om ifall man istället för att
beställa 100st av varje ska ta 50st. Cornelia ska undersöka detta.

c) Identitet
Identitetsutskottet har kommit igång med planeringen inför våffelfikan 28/3 och de har delat
upp uppgifterna. Även hört av sig till lokalavdelningen VÄSKAN angående deras pris från
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rekryteringstävlingen. Inväntar svar från dem. Tanken är att så många som möjligt från
distriktsstyrelsen ska vara med, så info kommer när identitet har mer information.
Under helgen har det planerats kring överlämningen.
Ett möte är inbokat 25/3 för vidare planering.
Utskottet har påbörjat en undersökning kring den Globala arbetsgruppen, enligt beslut från
DÅM 2020. Tagit kontakt med bland annat Marie Körner och ska kontakta bland annat Agera
Syd kring detta.

d) Arrangemang
Utskottet förberedde överlämningen till det framtida nya utskottet. De har även sammanställt
så att alla namn och kontaktuppgifter till de som kan tänka sig vara med som ledare på läger
finns på en och samma lista.
De är i full gång med planeringen kring DÅM. Information som rör styrelsens medverkan där
har getts. Planeringen kring barnaktivitetsdagen 8/5 ligger lite på is men ska förhoppningsvis
komma igång snart!

§8 Rapporter
a) Externa samarbeten

Kristin drar information från SENSUS där hon bland annat snabbt visar upp deras illustrerade
Verksamhetsplanen och erbjuder att skicka denna till styrelsen om det önskas att få läsa mer
om Sensus.
På kansliet är en stor förändring på gång vilket kan skapa förvirring och försvåra frågor kring
eventuella 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
Frågan har kommit till SKUL om att vara med i ett projekt som heter “Walk for future” som
är ett pilgrimsvandringsprojekt. Vandringen går från Vadstena till Glasgow. Under vandringen
sker olika events/aktiviteter i olika städer, däribland Lund. Därför har SKUL fått frågan om
att vara medarrangör under veckan då de är i Lund. Detta för att inkludera barn och unga.
Tanken är att ca två personer ska sätta sig in i detta och komma med förslag på vad som kan
tänkas hittas på. Lämnar frågan vidare till nästkommande styrelse, efter DÅM.

d) Personal
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Alice har arbetar mycket med medlemsrapporteringarna, vilket innebär att lokalavdelningarna
ska lägga in viss information på medlemssidorna, bland annat en verksamhetsberättelse för
2020. Hon har även arbetat med den nya hemsidan, där lanseringen sköts upp pga sjukdom.
Kristofer arbetar främst inför DÅM med sammanställning kring handlingar, praktiska detaljer
osv. Även planeringen kring Nattkampen 2021 fortgår och man hoppas kunna genomföra den
som planerat, beroende på hur det ser ut med restriktioner från FHM då.
Personalen jobbar fortfarande hemifrån men besöker ibland kansliet vid behov.

e) Andra organ
Kristofer berättar att Jämshögs stadgar verkligen är i sluttampen nu, och ändringarna borde gå
igenom. Jämshög satsar på kyrklig profil på folkhögskolan vilket visar sig i att de till exempel
vill kunna erbjuda bra plats för konfirmandgrupper.

f) Information från förbundet
Information kring förnyelse, FS-protokoll, inbjudan till ett möte med biståndsministern osv.

g) Lokalavdelningar
Generellt över hela landet går det långsamt medlemsrekrytering/medlemskapsförnyelse vilket
visar sig på siffrorna. Detta är något som i SKUL långsamt blivit sämre under några år, och
det försämras ännu mer under pandemin. Därför kommer antagligen medlemsrekrytering
behöva vara i fokus i framtiden.

h) Övrigt
Inga övriga rapporter.

§9 Övrig information
Kristofer informerar om att två personer som varit väldigt aktiva och betydelsefulla för
SKUL tyvärr gått bort. Lars-Göran Persson som alltid kämpat för SKUL och har haft SKUL
varmt om hjärtat, samt Peter Lindberg som jobbat väldigt många år med SKUL, bland annat
som konsulent och med utbildningen “Unga med uppdrag”. Därför har SKUL skickat
blommor till både Lars-Görans och Peters begravningar.

AVSLUTANDE
§10 Nästa möte
Detta är sista mötet med denna styrelse som konstellation.
§11 Övriga frågor
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Inga övriga frågor.
§12 Mötets avslutande
Mötesordförande Niklas Stark avslutar mötet 13.29.

BILAGOR
Bilaga 1 - Föredragningslistan
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